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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Färgmätning 
Färg talar om biologiska, fysiologiska, fysiska och kemiska egenskaper hos 
den objekt/yta som utsänder färgen, och ju fler färgkomponenter man kan 
mäta, desto mer information om tillståndet på ytan (biologi, kemi, mm) kan 
utläsas och registreras. Man kan säga att ytor ger ifrån sig spektrala signatu-
rer.

Att skilja färger åt, gör våra ögon grovt. För att mäta och registrera färg 
finns idag i huvudsak å ena sidan färgkameror och å andra sidan spektromet-
rar.

Färgkameror har klara begränsningar. Färg är egentligen en blandning av 
ljusenergi av olika våglängder och genom att ta reda på hur mycket ljusener-
gi det finns av varje våglängd har man specificerat färgen. Men färgkameran 
mäter bara tre grova medelvärden, ofta kallade rött (R), grönt (G) och blått 
(B), och man brukar tala om RGB-bilder. Kameror med fyra eller fler me-
delvärden ger en smula större möjlighet att skilja färger åt. 

Spektrometrar ger inga (ögonblickliga) stillbilder av objekt, men man kan 
fläckvis mäta färg noggrant, och får ett spektrum med exempelvis hundratals 
färgkomponenter för det område man mäter (om färgen inte varierar över 
detta område, dvs vi har ett homogent enfärgat område). 

Nästa steg i utvecklingen av färgregistrerande apparaturer är att konstrue-
ra en kamera som har färgprecision som en spektrometer. Varje pixel i en 
bild tagen med en sådan kamera innehåller följaktligen mycket fler färg-
komponenter än tre. En sådan hybridapparat - som vi kallar en "kamera-
spektrometer" - ger en bild vars förmåga att särskilja färger vida överglänser 
allt vad våra ögon kan uppfatta. 

Multi- och hyperspektrala bilder 
En multispektral bild består av upp till tio spektrala band, medan upp till 
hundratals spektrala band bildar en hyperspektral bild, d.v.s. en bild där varje 
pixel representerar ett spektrum. 
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Idén bakom kameraspektrometern är att en monkrom bildsensor kan 
ganska lätt omvandlas till en färgbildsensor genom att förse den med en 
lämplig färgfilter array, t.ex. en så kallad Bayer färgfilter array. D.v.s de 
infallande ljusstrålarna filtreras med några (ofta R, G och B) färgfilter. Vi 
går vidare och filtrera dessa filtrerade ljusstrålar med komplimentära färgfil-
ter (i detta fall cyan, magenta och gul) för att kunna registrera mer spektral 
information som kan omvandlas, genom matematiska linjära transformatio-
ner, till spektra med bra noggrannhet. 

En omfattande simuleringsstudie utfördes i samarbete med Fredrik 
Bergholm, och visade hög estimeringsnoggrannhet av spektra. I en annan 
studie visade jag att samma metod fungerar också på verkliga data. 

Huvudfördelen med denna teknik är att kunna, genom enkel fysisk modi-
fiering av bildsensorn, få ögonblicklig hyperspektral bildregistrering. Andra 
fördelar som också kan nämnas här är lågkostnad och användarvänlighet. 

Akvatisk fjärranalys - miljöövervakning 
I vattenområdena brukar det genereras många olika optiskt aktiva substanser 
broende på tillstånden hos dessa miljöer. Förekomsten av onormal algblom-
ning eller föroreningar, ex.vis industriutsläpp, i vattenområdena, i ex.vis 
sjöar eller kustområdena, kan ge upphov till färgändringar som kan registre-
ras noggrant genom multi- eller hyperspektrala mätningar tagna över vatten-
ytan i dessa områden istället för att samla och analysera vattenprov med 
konventionell teknik. Den här typen av spektrala mätningar kan underlättas 
rejält genom att använda fjärranalyssensorer placerade på satelliter eller 
flygplan, därför att man kan då kostnadseffektivt samla in bilder som täcker 
stora områden och uppdateras relativt ofta. 

I en studie, som utfördes 1997, har man samlat och analyserat vattenprov 
från sjön Erken nära Stockholm. Samtidigt togs det några hyperspektrala 
flygbilder över sjön. Min uppgift var att utveckla generella, sensor- och 
platsoberoende, algoritmer som kan användas för att tolka dessa bilddata och 
extrahera information om vattenkvaliteten i sjön, nämligen koncentration av 
klorofyll, slam och lerpartiklar samt humusämnen. 

I en annan studie togs hyperspektrala bilddata över Norrsundet nära Gävle 
där pappersbruk finns. Min uppgift var att utveckla algoritmer för detekte-
ring av industriutsläppen och generering av kartor som visar utsläppens för-
delning och dess påverkan i vattenområdet. 

Jordbrukstillämpningar
Att kunna göra insatser och sprida insatsmedel efter inomfältsvarierande 
behov i lantbruket kan leda till en effektivare resursanvändning. Detta skulle 
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innebära att insatsmedel används där de behövs och i den omfattning som 
motsvarar platsspecifikt behov. Med denna möjlighet skulle odlingen kunna 
optimeras biologiskt och ekonomiskt och onödig spridning av miljöfräm-
mande ämnen skulle kunna undvikas i större utsträckning än vad som kan 
göras med konventionell odlingsteknik. 

För att möjliggöra platsspecifika fältinsatser måste man kunna mäta hur 
behovet varierar över fältet. För växtskydds och växtnäringsinsatser är det en 
fördel att kunna bestämma status i växande gröda under säsongen. Dessut-
om, skulle man vilja kunna estimera skördevolymen totalt, samt skördens 
fördelning inom fältet, för att kunna veta vilka delar av fältet kan vara mer 
kostnadseffektivt att skörda. Metoder där reflekterat ljus mäts och relateras 
till olika egenskaper i lantbruksgrödor har studerats. Att registrera ljus, från 
t.ex. en lantbruksgröda, i våglängdsområden för synligt ljus och nära infra-
rött kan göras med relativt enkel teknik, mätproceduren är beröringsfri och 
tekniken kan utvecklas till realtidstillämpningar. Det kan även vara av intres-
se ur precisionsodlingssynpunkt att bestämma egenskaper för grödplantor i 
fält som växtnäringsstatus eller infektionsgrad av växtsjukdomar. 

I studier där egenskaper i grödor som växtnäringsstatus eller sjukdoms-
tryck skall studeras är det en fördel att använda spektrometrar som mäter 
med lämplig spektral upplösning. I en studie utförd av författaren i samarbe-
te med Anders Larsolle, användes hyperspektrala data tagna med spektrome-
ter i fält för att undersöka svampangreppsgrad. I en annan studie utförd ock-
så i samarbete med Anders Larsolle, användes spektrometermätningar för 
estimering av plantmassa. Med sådana spektrometrar mäts den samlade re-
flektansen över en yta, dvs. medelvärdet registreras. 

Hyperspektralbildanalys
När man har tagit en hyperspektralbild, vill man kunna analysera den på ett 
effektivt sätt. Analysen skall automatiseras så långt det går och den skall inte 
kräva lång beräkningstid. Effektiva självlärande system uppfyller dessa krav. 

Vad jag föreslår är användning av ett självlärande neuronnät som kan an-
passa sig till data genom effektiv och flexibel inlärning. Metoden baseras på 
Hebbiansk inlärning där förbindelsen mellan två neuroner som ativeras sam-
tidigt blir starkare. Jag går vidare ett steg till och föreslår att de neuroner som 
aktivers oftare blir betydelsfullare i systemet. På så sätt kan man lätt veta var 
i datarymden (som datasampeln formar) sker det mer aktivitet, d.v.s. där det 
kan finnas intressant och användbar information om processen som studeras. 

En annan aspekt som jag fokuserar på, är att betrakta varje hyperspektral 
pixel som en enhet, och inte försöka studera varje spektral band för sig, och 
föjaktligen studeras den hyperspektrala bilden i full skala, d.v.s. all tillgäng-
lig spektral och spatiell information utnyttjas i analysen. 



4

Dessa egenskaper gör denna teknik kraftfull för klustring av stora högdi-
mensionella data set, ex.vis segmentering av bilder, inklusive stora hyper-
spektrala bilder. 

Andra metoder som jag föreslår är generella statistiska metoder som ock-
så utnyttjar all tillgänglig spektral information för att estimera de sökta pa-
rametrarna, ex.vis vattenkvalitetsparametrar eller näringsstatus och stressfak-
torer i grödor. Metoderna byggs på linjära modeller och effektiv normalise-
ring.

Dessa algoritmer kan inte bara ge hög estimeringsnoggrannhet, utan ock-
så generera beskrivande spektrala signaturer som kan beskriva de underlig-
gande faktorernas effekter på de spektrala egenskaper hos de system eller 
processer som studeras. Dessa beskrivande spektrala signaturer är också 
användbara för klassificerings ändamål, därför att varje signatur fungerar 
som en nyckel som passar till ett visst lås. 


