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Sammanfattning
Rörelseigenkänning (motion capture) med optiska mätsystem används i flera applikationer för
översättning av positioner i det fysiska rummet till det virtuella. I det här arbetet approximeras
den snittvolym som motsvarar vad två eller fler kameror ser i ett sådant optiskt mätsystem.
Volymen approximeras med en octree-datastruktur som lagrar information om kvalitet för
individuella delar i volymen. Datastrukturens associerade kvalitetsmått används i
kombination med ett vinkelmått i ett senare delsteg för att optimera fram en
kamerauppsättning med en genetisk algoritm.
Volymapproximeringens konstruktion implementerades i C++ och den genetiska algoritmen
använder specialiserad överkorsning och initiering. Genomet är utformat så att
problemdomänen begränsas till det aktuella problemet. Resultatet av optimeringen visar att
vidareutveckling är nödvändig och lösningarna som optimerats fram var inte tillräckliga.
Potentiella framtida arbeten innefattar fortsatt utveckling av nuvarande kvalitetsmått, samt
vidare jämförande studier av volymapproximeringen.
Nyckelord: motion capture, approximering, octree, optimering, genetisk algoritm
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1 Introduktion
Motion capture är ett samlingsbegrepp för system som mäter eller digitaliserar fysiska rörelser.
Det här arbetet fokuserar på en typ av optiskt mätsystem, där två eller flera kameror tittar på
mätpunkter/markörer och deras rörelser, för att utvinna tredimensionella rumsdata i form av
punkt-positioner. I datoranimerade filmer är det exempelvis vanligt att motion capture
används för att spela in rörelser från den fysiska världen till den digitala, för att animationer
ska uppfattas som realistiska. För att kunna uppskatta var i rummet mätpunkter befinner sig
krävs minst två kameror, och den fysiska rymd som kan mätas på kallas här för täckt volym.
Endast inom den täckta volymen finns möjligheten att bedöma tredimensionella rumsdata,
och denna utgör det som ses av två eller fler kameror.
En metod har implementerats för att approximera den täckta volymen, samt kvalitetssätta
enskilda diskreta delar av denna volym. Volymens form och storlek beror på hur kameror är
placerade och orienterade. Kvalitet varierar för olika delar av volymen, vilket baseras på
kamerors interna egenskaper samt hur de är placerade i förhållande till varandra. I det här
arbetet används kamerors pixelstorlek samt vinklar mellan par av kameror för att bedöma
kvaliteten av volymens delar.
En motion capture-kamera är dyr, vilket innebär att kameraoptimering även blir kopplat till
en ekonomisk kvalitetsoptimering, där få eller billiga resurser är önskvärt, utifrån de
begränsningar eller utökningar en användare kan välja för sin lösning. Begränsningar i var
kameror kan placeras, som behöver vara stillastående eller fastmonterade, kan också vara en
avgörande faktor för hur de behöver orienteras för att maximera den täckta volymen.
Kameraoptimering är i det här arbetet gjort med en genetisk algoritm, där ett mål är att hitta
en så stor täckt volym som möjligt.
För att optimera krävs ett kvalitetsmått (fitness) och kvalitet varierar i den täckta mätrymden.
En metod för att dela upp denna mätrymd i mindre delar (diskretisera) samt måttsätta delarna
presenteras i det här arbetet. Det volymetriska storleksmåttet samt hur kameror är orienterade
i förhållande till varandra anses här vara de främsta faktorerna för en optimal
kamerauppsättning. Den ekonomiska aspekten är viktig, och det adresseras i det här arbetet
genom att kostnad är kopplat till ett kameraantal. Det är därför inte någonting som används
som kvalitetsmått för optimeringen, där kameraantalet fastställs en gång före exekvering, utan
experimenten är utformade så att olika kameraantal optimeras i flera scenarion.
Arbetet är uppdelat i två delsteg, där särskilda metoder använts. Det första delsteget utgår från
metoden implementation för att skapa datastrukturen. För att verifiera att en diskretiserad
volym är tillräcklig och korrekt inspekteras resultatet manuellt. Utifrån kvalitetsmåttet
tillkommer behovet att optimera den uppsättning kameror som skapar volymen. I det andra
delsteget utvärderas en genetisk algoritm för kameraoptimeringsproblemet med experiment,
utifrån fyra särskilda kvalitetsmått.
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2 Bakgrund
Det här kapitlet behandlar relevanta begrepp och bidrar med förståelse för den teoretiska samt
den praktiska domänen som är kritiska för förståelse av problemformuleringen och dess
motivation.
Bakgrundskapitlet inleds med generell information för vad som utgör ett motion capturesystem. Fördjupning görs på optisk avkänning, då problemformuleringen är kopplad till
kamerors egenskaper i ett sådant system, där kameror används för att bedöma rumsdata för
mätpunkter i den fysiska världen. Här beskrivs även kundscenarion som används som en bas
för experimenten. Efter detta följer ett kapitel som behandlar datastrukturen octree, som
används för diskretisering av volym; samt ett kapitel om genetiska algoritmer, som används
för kameraoptimeringen. Den diskretiserade volymen används som ett kvalitetsmått för en
uppsättning kameror, och utifrån kvalitetsmåttet ska en kamerauppsättning optimeras fram.

2.1 Motion capture
Motion capture (motion tracking, mocap) är ett mätsystem av sensorer som fångar rörelser av
något (eller några) objekt över tid. Ett objekt kan vara ett föremål eller en individ, vars rörelse
är av intresse. Med rörelse, i det här avseendet, menas någon form av positionsbedömning (en
till tre dimensioner) över tid, och mätdata är synonymt med denna bedömning av positioner.
Welch och Foxlin (2002) sammanfattar några användningsområden för sådana tekniker, och
beskriver att det som kanske är mest framträdande är avatar animation, där rörelser spelas
in från fysisk värld och översätts till digital animationsdata. De redogör även för att det inte
bara finns ett definitivt sätt att fånga rörelser på (bedöma positioner över tid), utan flera. För
att fånga dessa rörelser används avkänningsmetoder som är sätt att tolka den fysiska världen
med hjälp av en eller flera sensorer. Exempel på sådana avkänningsmetoder är bland andra:
tröghetsavkänning, akustisk avkänning och optisk avkänning.
Motion capture kan göras med olika typer av avkänningsmetoder som alla har för- och
nackdelar. Forskning har även gjorts på att kombinera flera avkänningsmetoder, men det faller
utanför ramarna för denna rapport. Se exempelvis Eichel, Clausi och Fieguth (2011) där
tröghetsavkänning och optisk avkänning kombinerats. I det här arbetet ligger fokus på optiska
avkänningssystem, som använder kameror för att bedöma rumsdata.

2.1.1 Optisk avkänning

Welch och Foxlin introducerar optiska system genom att skriva: ”Optical systems rely on
measurements of reflected or emitted light.” (Welch & Foxlin, 2002, s. 29). Optiska system
beror på mätningar för reflekterat eller emitterat ljus. De fortsätter genom att beskriva de två
komponenter som utgör grunden i ett optiskt system; ljuskällor och optiska sensorer. Notera
att det gäller för alla optiska system; den optiska sensor som får ljus projicerat på sig, genom
en lins och ett hålrum, skapar bilden som ska analyseras.
Optisk avkänning görs med kameror, likt digitala bildkameror, men skillnaden mellan en
kamera som används för optisk avkänning och en digital bildkamera är vad som utgör själva
mätdatan, och hur den omhändertas. För en digital bildkamera är syftet att fånga ett så brett
spektrum av synligt ljus som möjligt, på en så tätt packad diskretiserad yta som möjligt (pixlar).
För kameror som används vid optisk avkänning är syftet att identifiera och mäta de delar av
bilden som utgör mätpunkter. Mätpunkter, eller markörer, är de delar i den fysiska världen
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(på mätobjektet) som är av intresse, och avkänning fungerar genom att antingen ljus emitteras
eller reflekteras från markörerna tillbaka till ljussensorn.
Med endast en kamera finns det tillräckligt med information för att få tvådimensionell
positionering, men djupinformation saknas. Welch och Foxlin (2002) menar att det vanligaste
sättet att bedöma positionen för en ljuskälla är med avseende på två eller flera sensorenheters
placering samt punkterna från bildplanen (bilderna). Se exempelvis Zheng, Chang och Li
(2010) som beskriver hur mätpunkters djup beräknas för en stereo-rigg där två kameror är
placerade likt hur ögon är placerade.

2.1.2 Markörer

Markörer är de fysiska objekt som används som mätpunkter, och är därför det som ska
identifieras av en eller flera avkännare. Markörer kan vara passiva eller aktiva. Passiva
markörer är retroreflektiva sfäriska höljen, som reflekterar IR-ljus till bildsensorn, som
illustreras i Figur 1. IR-ljuset måste här emitteras från en extern ljuskälla, vilket kan
exempelvis vara dioder runt kameralinsen. Till skillnad från passiva markörer som reflekterar
IR-ljuset, så emitterar de aktiva markörerna ljuset, vilket kan möjliggöra enklare identifiering
av specifika mätpunkter (Sampath, Abu-Faraj, Smith & Harris, 1998; Welch & Foxlin, 2002;
Eichel, Clausi & Fieguth, 2011).

Figur 1 passiva markörer i olika storlekar (Qualisys , 2017)

2.1.3 Kameror och volymer

Volymen en kamera ser, stationerad i en tredimensionell rymd, brukar modelleras som en
pyramid, eller ett frustum (Figur 2). För att en markör ska synas av kameran måste den befinna
sig inuti frustumet. Om endast en kamera är tillgänglig kommer markören synas på det
tvådimensionella plan som utgörs av den optiska sensorn och som skapar bilden utifrån
infallande ljus (Welch & Foxlin, 2002). För att kunna avgöra var markören befinner sig i det
tredimensionella rummet krävs åtminstone två kameror (Zheng, Chang & Li, 2010). Det krävs
även att kamerans inre och yttre parametrar är kända (Weng, Cohen & Herniou, 1992), och i
ett existerande system kallas processen för att bedöma dessa parametrar kalibrering. Inre
parametrar är exempelvis brännvidd och synfält, medan yttre parametrar talar om hur
kameror är placerade (position, orientering).
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Figur 2 en kameras frustum.
Snittet av mängden punkter synliggjorda av de två kamerornas separata frustum kan forma en
ny volym, eller ingen alls, och denna kallas här för den täckta volymen (Figur 3). I delrymden
som utgör den täckta volymen kan tredimensionella positionskoordinater utvinnas för
markörer (Cerfontaine, Shirski, Bundgens & Kuhlen, 2006), för inom den täckta volymen ser
båda kamerorna alla punkter, teoretiskt sett. För fler än två kameror gäller samma princip,
den täckta volymen motsvarar det område som ses av par av två kameror.

Figur 3 den täckta volymen, skapad av två kameror.
Den täckta volymen utgör ett slutgiltigt mått på var i rymden användaren kan mäta, men för
att underlätta optimeringen behövs begränsningar läggas till för att minska sökrymden. Den
önskade volymen, eller målvolymen, är här ett mått på hur stor volym användaren avser mäta
på. Målvolymen kommer i denna rapporten begränsas till en kub.

2.1.4 Mätprecision

Den täckta volymen är ett mått på vad som kan mätas, men det säger emellertid inget om
osäkerheten för de mätpunkter som fångats av systemet. Welch och Foxlin (2002) beskriver
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den optiska sensorn, mer specifikt en typisk CCD-sensor (charge-coupled device), som
beståndsdelar som är tätt närliggande i en matris. Varje enskild beståndsdel mäter ljusstyrka,
och genom att slå ihop resultatet från alla dessa beståndsdelar formas en bild. Weng, Cohen
och Herniou (1992) beskriver att ju längre ifrån kameran objektet befinner sig, desto sämre
precision erfaras, och de uttrycker precisionsfelet som en rektangel som växer med avståndet
till fokalpunkten. Storleken på rektangeln indikerar då hur stor osäkerheten är för en mätpunkt
på det djupet. Figur 4 visar hur rektangeln växer med frustumet för en kamera med en låg
upplösning (2x2 pixlar). Mätfelet kan beskrivas som rektangelns area, då den punkt i den
fysiska rymden som pixeln representerar kan befinna sig var som helst i rektangeln.
Bredd
Höjd

Djup

Figur 4 rektanglar som växer med kamerans
frustum, enligt bildupplösningen.
Introduceras fler kameror så utökas rektangeln, eller mätfelet, till tre dimensioner. Det blir ett
då volymetriskt fel. Det utökade rumsliga felet förenklas i det här arbetet genom att inte anta
någon form på felvolymen, utan snarare så kommer en summering av de felet per kamerabasis
definiera det pixeldiskritiserade felet för en punkt i volymen, i en dimension. Upplösningsfelet
som använts beskrivs mer ingående i kapitel 3.1.
I arbetet gjort av Rahimian och Kearney (2017) används en modell som beskriver osäkerhet
mellan kamerapar. Felet kallas här vinkelkonvergensfelet, eller vinkelfelet förenklat, och går
ut på att kameror vars betraktningsvinkel, i förhållande till varandra, är nära eller helt och
hållet motsatt ger högre osäkerhet. De sätter gränsvärdena i en binär sådan modell som 40°
respektive 140°, där värden som närmar sig 0° eller 180° anses ge ett sämre resultat. Felet
modelleras inte binärt i det här arbetet. Se slutet av kapitel 3.1 för utveckling av denna modell.
En annan potentiell felkälla är hur markörerna skyms i rummet. En markör som sitter på
insidan av en arm, exempelvis, kommer skymma denna för vissa kameror. Chen och Davis
(2000) kallar det för dynamic occlusion, eller dynamisk ocklusion. Statisk ocklusion innebär
att ett fast objekt är i vägen, och allt bakom det skymmande objekt är också omöjligt för den
enskilda kameran att se.
Precisionsfel kan även uppkomma i kamerakalibreringsprocessen, som innebär att kamerors
parametrar felbedöms när identifiering av kameror görs, vilket resulterar i försämrad
precision. I denna rapport behandlas inte fel från kalibrering, då felet uppkommer från ett
existerande system. Dessa parametrar är sådant som, i det här arbetet, ska bedömas och
optimeras för ett eventuellt fysiskt system, och kan därför antas vara korrekta.
De fel som kan uppkomma i mätning kan till viss mån förutses, och omfattningen av
precisionsfelen varierar i den täckta volymens rymd. Bauer, Schlegel, Pustka, Navab och
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Klinker (2006) redogör ett antal typer av mätfel, och visar bland annat hur mätfelen kan
beräknas vara vid positionsbedömning mellan två kameror, för en punkt i den täckta volymen.

2.1.5 Kundbehovet

Motion capture kräver att kameror är stationerade (får inte röra sig) under mätningar, då
exakta förhållanden mellan kameror måste vara kända för att kunna göra mätningar. Kameror
kan exempelvis monteras på stativ, eller runt mätvolymen på en skena. I det här arbetet
placeras kameror på plan (konvexa polygoner med fyra hörn) runt målvolymen. Det kan
jämföras med att kamerorna placeras på stativ i höjd med planen, eller på väggar/tak. Figur 5
illustrerar ett rum med följande element:
•
•
•

Den inre kuben utgör den begränsande målvolymen, där volymen avses maximeras.
Den yttre kuben definierar rummet och används för visualisering av volymen.
De två fyrhörningarna motsvarar de plan där kameror placeras under optimering.

Figur 5 målvolym och kameraplaceringsplan placerade i ett rum.
Ett exempel på en generell uppsättning kameror kan vara en plan yta, där mätobjekten är flera
människor som rör sig, för att exempelvis spela in animationer till filmer eller spel. Exemplet
kräver en ganska stor täckt volym, då det måste finnas rum att röra sig fritt. En större volym
medför mer rum för kameror och om det finns saker som skymmer så kan det vara önskvärt
med kamerafästpunkter i taket.
Gait-analys är ett samlingsbegrepp som behandlar och studerar rörelser för djur och
människor (Wikipedia, 2017). På ortopediska kliniker kan patienter med exempelvis cerebral
pares gå en kort strecka i ett rum, eller på ett löpband, samtidigt som rörelserna fångas av ett
motion capture-system. En medelstor mätvolym skulle kunna vara gjord för en gait-analys, där
målvolymen endast behöver täcka människan och löpbandet. Mätnoggrannheten i det här
fallet är viktigt då resultatet av mätningarna kan användas för ytterligare analys, medan i
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animationsfallet så kan resultatet korrigeras så att det ser bra ut för ögat. Även om
noggrannheten inte bör försummas så är kravet på noggrannhet rimligen inte lika hög som när
mätobjektet är fingrar.
Exempel på mindre mätvolymer är mätningar av händer, där volymen är mindre, men
noggrannhetskravet är högre. Om syftet är att titta på hur fingrar rör sig så behövs större
noggrannhet, då rörelserna är finare än de hos någon som går eller springer.
Generellt sett behöver noggrannheten vara högre ju mindre målvolym som önskas. Ju mindre
mätobjekt desto mindre rörelser, vilket kan innebära högre önskad precision. Notera att detta
är en generaliserad observation. Hög precision är alltid önskvärt, men det kommer till priset
av antalet kameror som behövs, samt hur dessa är orienterade i förhållande till varandra. Det
senare är vad som här optimerats fram.

2.2 Octree
Ett octree är en träddatastruktur, där varje nod har åtta barnnoder. Trädets nod brukar
visualiseras som en kub i tre dimensioner, som består av åtta delkuber. Varje delkub har
dimensioner som är halverade gentemot kubens dimensioner, och är tätt placerade i kuben
(Figur 6). Octree kan därför användas för att diskretisera volymetriska element i en
tredimensionell rymd (voxlar), likt pixlar i en tvådimensionell rymd (Laine & Karras, 2011).
En förbestämd höjd på trädet ger därmed en maximal upplösning per volymelement.

Figur 6 till vänster delas ett octree upp, och till höger syns den slutliga kubens
trädstruktur (Timberwolf, 2010).
Laine och Karras (2011) skriver att en av fördelarna med att diskretisera volymelement med
ett octree är att större täckta volymelement kan representeras med färre noder än om hela
rymden måste täckas med volymelement av statisk storlek. Detta illustreras i Figur 7 och Figur
8, genom att visa hur en kon kan representeras och diskretiseras i en quadtree-datastruktur
(Figur 7) gentemot statiska storlekar på volymelementen (Figur 8). Ett quadtree används här
för att underlätta förståelsen för diskretiseringen i en tvådimensionell rymd, och skillnaden i
ett quadtree är att varje nod har fyra barnnoder.
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Figur 7 ett quadtree, där de gula markeringarna representerar en approximerad yta.

Figur 8 statiska storlekar på de diskreta delarna används här.
Octree-datastrukturen används i det här arbetet för approximering av den täckta volymen och
kan ses som ett kvalitetsmått för hur bra en kamerauppsättning är. Den diskretiserade volymen
innehåller noder (kuberna) som tillsammans definierar hur nära en lösning är den önskade
volymen. I Figur 9 illustreras hur den täckta volymen blivit approximerad i ett octree, där den
täckta volymen tar upp ungefär ¼ av målvolymen.
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Figur 9 täckt volym för fem kameror, diskretiserad i ett octree.

2.3 Genetiska algoritmer
Evolutionära algoritmer (EA) är en kategori av algoritmer inom området artificiell intelligens,
vars syfte är att efterlikna den biologiska evolutionen. De Jong (2006) beskriver ett
övergripande evolutionärt system som följande fyra punkter:
•
•
•
•

En population av individer som tävlar om begränsade resurser.
Notationen av en dynamiskt förändrande population, p.g.a. individers födelse och död.
Konceptet fitness: som reflekterar förmågan hos individer att överleva, samt
reproducera sig.
Konceptet varierande ärftlighet, d.v.s. avkommor efterliknar föräldrar, men är inte
identiska.

Det här systemet, och liknande variationer, har översatts till algoritmer och har använts för
flera syften. Ett vanligt användningsområde är optimering, och De Jong (2006, s. 27) skriver:
Perhaps the most natural application of EAs is as an optimizer, and so
considerable effort was put into applying EAs to various kinds of optimization
problems. The simplest of these are parameter optimization problems in which
a fixed set of parameters with fixed sets of permissible parameter values define
an N-dimensional space over which a performance function is defined. As
existing EAs were applied to a broader range of such problems, the results
varied from excellent to poor.
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De Jong lyfter här fram en enkel form av optimeringsproblem där ett begränsat antal
parametrar ska optimeras, för en N-dimensionell rymd. Han spekulerar även för att
optimeringsproblem skulle vara det mest naturliga användningsområdet för EA.
Grundprincipen för EA kan beskrivas med pseudokoden i Figur 10, och för varje steg finns det
ett flertal olika tillvägagångssätt.
Generate an initial population of M individuals.
Do Forever:
Select a member of the current population to be a parent.
Use the selected parent to produce an offspring that is similar to but
generally not a precise copy of the parent.
Select a member of the population to die.
End Do

Figur 10 pseudokod för en generell EA (efter De Jong, 2006).
Individer beskrivs av genom, som är en sträng med gener. Processen där en förälder väljs i
populationen kallas selektion, och här kan avvägning göras mellan ett elitistiskt beteende eller
ett utforskande beteende för val av förälder i en population. När en (eller flera) föräldrar väljs
produceras en ny avkomma utifrån denna (dessa). Om fler föräldrar bildar avkomman behöver
den formas från flera genom. Överkorsning är den process som beskriver hur genomet
kombineras från föräldrar till avkomma. Avkomman kan ha en sannolikhet att muteras, vilket
är en process som inför en slumpmässig förändring i genomet hos avkomman. Slutligen väljs
medlemmar som dör (vanligtvis lika många som skapas). Efter en cykel har populationen
fortgått till nästa generation, och cykeln kan därefter återupprepas så många generationer som
avses tillräckligt.
De Jong (2006) beskriver att i genetiska algoritmer (GA), som är en underkategori av EA, ligger
fokus på algoritmen ska vara applikationsoberoende. För att åstadkomma detta används en
binärsträng som genom, vilket gör att de parametrar som ska optimeras enkelt kan mappas till
genomet, oberoende av typ. Effektiviteten på den övergripande evolutionen är beroende på hur
verkligheten mappar med genomet.

2.4 Tidigare forskning
Ett geometriskt problem som formulerats relativt sent, i förhållande till områdets livslängd, är
the art gallery problem (AGP), som är relevant för optiska avkänningssystem. Grundteoremet
som formulerades var att det krävs maximalt ⌊𝑛⁄3⌋ vakter för att se alla punkter i ett n-hörnigt

rum (Chvátal, 1975, i O’Rourke, 1987). Ett rum, i det här avseendet, kan ses som en omslutande
enkel polygon, där innehållet ska täckas, så att vakterna ser alla punkter i polygonen. Den
största skillnaden för aktuell problemställning och AGP, är att AGP fokuserar på att hitta det
teoretiska minimum av vakter som krävs för täcka alla punkter omslutna av en tvådimensionell
polygon, medan det här arbetet fokuserar på att hitta hur kameror kan placeras i en
tredimensionell rymd där den omslutande volymen ska täckas så bra som möjligt. Skillnaden

10

mellan en kamera och en vakt är att vakten har ett synfält på 360˚ (kan titta åt vilket håll som
helst), medan en kamera har ett begränsat synfält.

2.4.1 Kameraplacering

Gonzalez-Barbosa, Garcia-Ramirez, Salas, Hurtado-Ramos och Rico-Jimenez (2009)
utvecklade en kameraplaceringsalgoritm för en tvådimensionell rymd, där en täckt yta endast
behövde täckning från en kamera. Arbetet var inspirerat av AGP och utvecklat för optiska
sensorer, där både riktade sensorer och områdessensorer (360˚ synfält och en radie)
inkluderats i en tvådimensionell rymd. Optimering av kamerors position, orientering och
minsta antalet kameror var huvudsyftet, och kameror var begränsade till placering i ett rutnät.
De redovisade optimerade uppsättningar för fall där endast riktade sensorer användes, där
endast områdessensorer användes och även fall där båda användes. De diskuterade även föroch nackdelar med de olika kamerorna i olika situationer.
Optimering av kameror för en tredimensionell rymd har gjorts av Cerfontaine, et al. (2006),
där dem förbättrar initiala kameraparametrar genom en diskretiserad matematisk gradientbaserad brant nedstigningsmetod (gradient-based steepest descent). Deras kvalitetsmått är
uteslutande baserat på förhållandet mellan målvolymen (vad som erfordras mätas) och den
täckta volymen. Deras resultat ökade robustheten av optiska mätsystem, men det framgår inte
hur det mättes.
Chen och Davis (2000) gjorde experiment med en evolutionär algoritm på ett
kameraoptimeringsproblem, där kamerauppsättningens parametrar optimeras. De föreslog en
måttstock för kvaliteten för en kamerauppsättning, och sedan användes den i en evolutionär
algoritm för att optimera kamerauppsättningen. Kvaliteten baserades på kamerors
bildupplösning och skymda ytor. De skymda ytorna skulle kunna vara både statiska objekt i ett
rum, men även dynamiska, som förekommer på det rörliga mätobjektet. De kom fram till att
det behövs markant fler kameror för att på ett robust sätt kunna mäta skymda objekt.
Rahimian och Kearney (2016) optimerade kameror för placering i CAVE-konfiguration med
metoden simulerad glödgning. Författarna konstaterade att till skillnad från Chen och Davis
(2000) så tog de hänsyn till att kvalitét försämras med avståndet till kamerorna samt den
problematik som uppstår hos kameror med parallella betraktningsvinklar. I deras arbete
placerades betraktningspunkter enligt två mönster och dessa användes likt lövnoderna i det
här arbetet.

2.4.2 Volymapproximering och täckt volym

Täckt volym kan ha olika innebörder i avkänningssammanhang, och är kritisk för evaluering
av en optimerad uppsättning sensorer. Fokus i denna rapport ligger på optiska sensorer som
ska kunna mäta i en tredimensionell rymd, men även för optimeringsproblem begränsade till
tvådimensionella ytor är den täckta volymen inte ett trivialt problem.
Volymapproximering är en process som Dong, Chen, Bao, Zhang och Peng (2004) kallar för
voxelisering. I deras arbete utformar de ett schema för att effektivt approximera polygonmodeller i grafikhårdvara. De föreslog en algoritm för att skapa diskreta delar av en triangelyta, och för solida modeller applicerades en algoritm för att fylla ett redan approximerat hölje
av trianglar. Den resulterande strukturen hamnade i grafikhårdvaran som ett antal 2Dtexturer. Resultaten som presenterades var tabeller över renderingstider för modeller med
varierat antal polygoner och algoritmen.
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Inom datorgrafik är det önskvärt att gallra geometri i ett tidigt skede, innan polygoner skickas
till grafikhårdvara. Zhou, Wan, Cui och Lin (2007) beskriver en metod för att gallra geometri
utifrån en kameras frustum, baserat på OBB:er (Oriented Bounding Box), där individuella
objekt med geometri har en kub som är tätt omslutande. Det är intressant för det här arbetet,
då algoritmen baseras på att noder ligger i ett octree, som kommer användas för
volymapproximeringen. Istället för att gallra objekt utanför frustumet, ska volym byggas inne
i frustumet.
Gonzalez-Barbosa, et al. (2009) använde, i deras kameraplaceringsalgoritm för en
tvådimensionell rymd, en s.k. Occupancy Grid Map. Den täckta volymen diskretiseras i ett
rutnät och förhållandet mellan cellerna i rutnätet är viktig för lösningen. Förhållandet innebär,
i det här avseendet, att kameraplacering begränsas av funktioner som beskriver hur rutnätet
behöver vara, och hur det ser ut. Strukturen är därför en typ av miljöbeskrivning.
Cerfontaine, et al. (2006) presenterade ett sätt att representera den täckta volymen som
punkter, i en synlighetsmatris. Denna matris innehåller alla kameror (rader) och alla möjliga
diskreta punkter (kolonner), och för varje punkt markeras vilka kameror som ser den i
matrisen.

12

3 Problem
Problemet presenteras här sammanfattande med följande frågeställning:
•

Hur kan kamerors snittvolym representeras på ett sätt som möjliggör
kvalitetsbedömning av regioner i volymen, och hur används ett sådant kvalitetsmått för
att hitta en optimal kamerauppsättning?

Den första delen av problemets frågeställning relaterar till hur volym kan representeras och
hur denna volymen skapas utifrån vad kameror ser. Den andra delen behandlar vad denna
volymen sedan används till, vilket är den huvudsakliga delen av det här arbetet. För att besvara
frågeställningen bryts problemet upp i två delmål:
•
•

Delmål 1: Approximera snittvolymen med en octree-datastruktur och måttsätt
individuella delar i strukturen. Delmålet behandlas i kapitel 3.2.
Delmål 2: Ta fram och utvärdera ett kvalitetsmått tillsammans med en
optimeringsstrategi. Det här delmålet behandlas i kapitel 3.1.

3.1 Kameraoptimering
Syftet med det här delsteget är att med hjälp av en evolutionär algoritm lösa ett
kameraoptimeringsproblem för en tredimensionell rymd, där markörer ska vara synliga för två
eller fler kameror. Uppsättningar med kameror och deras yttre parametrar optimeras så att
den täckta volymen är så lik den önskade som möjligt. Den önskade volymen är definierad som
en geometrisk primitiv, som utgör en ideal volym som den täckta volymen ska förhålla sig till.
De inre parametrarna, som i det här arbetet är fixerade, är sådana som definierar vad för typ
av kamera som är aktuell. Kameror kan exempelvis ha olika linser, som gör att det blir en
skillnad i kostnad samt att synfältet förändras (frustumet förändras).
De yttre parametrarna (position och orientering) mappar till ett genom, där varje gen kan ha
ett värde [0.0, 1.0], och genomet ska representera en kamerauppsättning (en lösning).
Genomet är uppdelat i block, där varje block representerar en kamera, som illustreras i Figur
11 (notera att antalet gener i figuren inte stämmer). Antalet kameror kommer fördefinierats
varje omgång (kan inte variera under körning), vilket innebär att genomet alltid har samma
antal gener. Positionering kommer att göras med ett godtyckligt antal plan, som definierar var
kameror kan placeras, och kan därför representeras av tre gener (X- och Y-koordinater på
planet, och en gen som bestämmer vilket plan). Orientering representeras med hjälp av en
tredimensionell punkt i målvolymen som kameran är riktad mot, samt en rotation runt den
axel som bildas genom att skapa en linje från kameran till samma punkt i målvolymen.
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Genom/kamerauppsättning
Block/kamera

0.0-1.0

0.0-1.0

0.0-1.0

0.0-1.0

0.0-1.0

0.0-1.0

Gen/parameter

Figur 11 genom för kameraoptimering
Kameraplacering sker i plan, eller konvexa polygoner med fyra hörn. Anledningen till att
begränsa kameraplacering till plan är för att minska sökrymden, men också för att kameror
behöver vara stationerade (se kapitel 2.1.5). För att göra om mappningen från genom till en
position i global rymd omvandlas generna som representerar X- och Y-koordinater i ett lokalt
koordinatsystem till koordinater i global rymd, enligt Figur 12. P1-4 är punkter
(tredimensionella vektorer) i global rymd som utgör planet (polygonen) och därmed kan en
punkt från genomets två komponenter framställas genom följande formel:
𝑃𝑡 = 𝑃1 + (𝑃2 − 𝑃1 ) ∗ 𝑋 + (𝑃3 − 𝑃1 ) ∗ 𝑌
X = [0.0, 1.0]
P1

P2

P3

P4

Y = [0.0, 1.0]

Figur 12 mappning från genom till plan
Liknande formel kan användas för att få en global punkt att rotera kameran mot (steg 2 i Figur
13). För att beskriva en punkt i målvolymens lokala koordinatsystem behövs ytterligare en
komponent som motsvarar djupet av målvolymens kubprimitiv. Med denna punkten samt en
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rotationsvinkel kan kameror orienteras enligt Figur 13. Steg 1 motsvarar ursprunglig rotation,
eller ingen rotation alls, och i steg 2 roteras kameran så att den tittar mot punkten. Steg 3 är
rotation runt den axel kameran nu tittar mot.
Steg 1

Steg 2

Målvolym
Kamera

Steg 3

Figur 13 rotation från genom.
Överkorsning specialiseras, då antaganden kan göras för att förbättra en fullständigt
slumpmässig lösning. Syftet med överkorsning är att slumpmässigt välja ut gener från två
föräldrar och kombinera dem till en avkomma, men att kombinera orienteringen med
positionen rakt av kan vara kontraproduktivt. Om två föräldrar är stationerade på olika plan
så har förmodligen inte lösningen någon nytta av att kombinera parametrar. Förhållanden
mellan planen kan vara så stora att en ”bra” positionering av en kamera på ett plan inte är bra
på ett annat. En tvåpunktsöverkorsning kommer användas, där punkterna som väljs ut endast
kan vara per block/kamera, så att överkorsning sker genom att välja ut hela kameror. Det
innebär att överkorsning sker homogent och variation per kamerabasis kommer inte
introduceras här.
Mutation är ett sätt för evolutionen att utforska nya lösningar genom slumpen, men här
behöver ingenting specialiseras. Mutation kan ske på vilken gen i genomet som helst, då
oavsett vilken parameter som ändras är de andra utformade så att lösningen anpassas till
sökrymden. Rotation är ett exempel på någonting som är svårt att hantera; utan begränsningar
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skulle kameror kunna orienteras hur som helst. Genomet är här utformat så att rotation
beskrivs av en punkt och en vinkel. Punkten kommer alltid att befinna sig i den önskade
volymen, rotationen kommer därför alltid att vara riktad mot punkten. Vinkeln kommer alltid
vara runt den axel kameran därefter tittar på. Positioner är alltid begränsade till planen de
befinner sig på. Kameror kan därför aldrig lämna sökrymden, oberoende av vilken parameter
som muteras.
Problemformulering för delsteget är närliggande det arbetet som gjorts av Rahimian och
Kearney (2016). De optimerade fram kamerors parametrar med tekniken simulerad
glödgning (simulated annealing) som är inspirerat av den process inom metallurgi där man
värmer metall till höga temperaturer och sen kyler ner den kontrollerat för att öka materialets
mikrostrukturer och ta bort defekter. Syftet med arbetet var att hitta optimal kameraplacering
i en CAVE-konfiguration, vilket innebär att kameraplacering begränsas till takets kanter samt
två vertikala pelare.
Problemformuleringen ligger också nära det arbete som Chen och Davis (2000). Chen och
Davis syfte var främst att ta fram ett kvalitetsmått, men även att ge ett exempel på en lösning
för kameraoptimeringen baserad på en evolutionär teknik. I deras rapport framgår inte några
detaljer kring implementation av det evolutionära steget förutom att de hänvisar till det
verktyget som de använt för evolutionsoptimeringen (Wanda & Zell, 1997, i Chen & Davis,
2000).
Mätprecision för individuella delar beräknas genom mätfelet med avseende på bildupplösning
per kamera, vilket innebär att delarna kan bidra med negativ kvalitet. Mätfel kommer alltid
finnas och ett större mätfel innebär sämre kvalitet. Infallande vinklar för delarna används för
att bedöma hur täckt den individuella delen är. Från detta kan positiv fitness erfordras, då ju
mer en del täcks desto bättre kvalitet har den delen. Den totala kvaliteten är alla delars
kombinerade kvalitet samt hur stor del av målvolymen som täcks.
Fitnessfunktionen för genomet, g, uttrycks här som:
𝐹(𝑔) =

𝑉(𝑔)
𝐴(𝑔) 𝐵(𝑔)
∗ 𝑐1 −
−
∗ 𝑐4
𝑉𝑚
𝑁
𝐾

Där de olika variablerna och funktionerna är:
•
•
•
•
•

𝑉(𝑔): Hur stor volym täcks av kamerorna (täckt volym)
𝑉𝑚 : Hur stor volym avses täckas (målvolym)
𝑁: Antal noder i trädet
𝐴(𝑔) = ∑𝑡ä𝑐𝑘𝑡𝑎 𝑛𝑜𝑑𝑒𝑟 𝑛 ∈ 𝑔(𝑇(𝑛) ∗ 𝑐2 − 𝑃(𝑛) ∗ 𝑐3 )
𝐵(𝑔) = ∑𝑝𝑎𝑟 𝑎𝑣 𝑘𝑎𝑚𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑘𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 𝑎̅ & 𝑏̅(𝐶𝑜𝑛𝑣(𝐴𝑛𝑔𝑙𝑒(𝑎̅, 𝑏̅)))

•
•

𝐾: Antal unika, oordnade kamerapar.
𝐴𝑛𝑔𝑙𝑒(𝑎̅, 𝑏̅) = cos −1(𝑎̅ ∙ 𝑏̅)

•

𝐶𝑜𝑛𝑣(𝛽) = c5 ∗ (𝛽−18° − 𝛽−162° ) + 𝑐6

1

1

Ackumulerad kvalitet, 𝐴(𝑔), är ett resultat av de diskreta delarna i den täckta volymen, där
𝑇(𝑥) är en funktion som tittar på delen som en sfär, för att bedöma från vilka riktningar delen
syns. Den ackumulerade kvaliteten normaliseras med avseende på hur många noder trädet
har, för att lösningar med olika många noder ska kunna jämföras. Figur 14 visar hur punkten
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i rymden (diskret del som representeras som sfär) täcks av två kameror, där ungefär halva
delen täcks. 𝑐1−4 är konstanter som testats fram genom att exekvera optimeringen innan
experimenten utfördes. Den största faktorn som avgjorde värdena är att volymens storlek
anses, för det här arbetet, vara det viktigaste måttet. Under testet observerades att
volymstorleken i ett tidigt skede av optimeringen stannade upp när konstanterna 𝑐2 och 𝑐3 var
för stora, vilket innebar att de är värdesattes lågt i förhållande till resterande konstanter.

Figur 14 två kameror som ser en punkt (sfär) i
volymen.
𝑃(𝑥) är en funktion som avgör det statiska precisionsfel delen får, som uppkommer från
bildupplösningen (se kapitel 2.1.4). Det statiska mätfelet approximeras i denna rapporten
genom att reducera en pixel till en dimension på sensorn och att storleken på pixeln växer som
likformad, rätvinklig triangel, illustrerat i Figur 15.

Mätfel
Mätpunkt

Pixelstorlek

Figur 15 approximerat mätfel från pixelupplösning.
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𝐵(𝑔) motsvarar vinkelfelet mellan kamerapar och kommer från arbetet som Rahimian och
Kearney (2016) presenterade. Värdet för varje kamerapar normaliseras till ett värde 0 ≤ 𝑣 ≤
1 för att möjliggöra att värdets innebörd förändras med en konstant. Resultatet är ett
genomsnitt av alla kamerors vinkelfel. Grafen för 𝐶𝑜𝑛𝑣(𝛽) illustreras i Figur 16. Domänen
för funktionen är 20 ≤ 𝛽 ≤ 160. Konstanten 𝑐5 beskriver hur mycket kurvan böjer sig i
kanterna och denna har valts godtyckligt, i brist på information. Detsamma gäller konstanten
𝑐6 som beskriver hur mycket hela grafen förskjuts i Y-axeln. 𝑐6 kan väljas godtyckligt, under
förutsättningen att det minsta resulterande värdet är ≥ 0, med avseende på domänen för
funktionen, då alla värden förskjuts lika mycket.

Figur 16 när kamerors vinklar konvergerar (går mot 𝟎°
respektive 𝟏𝟖𝟎°) ökar felet.

3.2 Volymapproximering
Syftet är i det här delsteget att diskretisera den volymen kamerorna ser (den täckta volymen),
för att mäta på kvalitet i individuella delar av volymen, där ett mindre mätfel är synonymt med
bättre kvalitet för delarna. Den totala kvaliteten, eller fitness för evolution, blir då delvis hur
nära den täckta volymen överensstämmer med målvolymen, och även sammanställda mätfel
för delarna som utgör den täckta volymen.
Volymen approximeras genom att representera individuella diskreta element som noder i ett
octree och datastrukturen spelar roll för hur algoritmer utformas. Varje nod bär information
som bedömer kvaliteten på volymen, men även information som hur många kameror som ser
noden.
Den täckta volymen är intressant att studera då den utgör det område markörer kan befinna
sig, relativt till en kamerauppsättning. Forskning har gjorts på liknande
kameraoptimeringsproblem, där kamerors parametrar optimeras så att vissa volymkriterier
uppfylls. All sådan forskning är på ett eller annat sätt beroende av en täckt volym (eller en täckt
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yta); den volym/yta som en uppsättning sensorer kan avkänna är kopplad till hur bra en
optimerad lösning är.
Den täckta volymen diskretiseras, då en exakt volym är svår att beräkna. En exakt
volymbedömning innebär att polygoner skapas utifrån skärningspunkter och skärningslinjer
mellan två frustum. Detta ger några specialfall som behöver egen hantering för att lösas
(exempelvis om ett frustum ligger i ett annat, utan att varken linjer eller punkter skär
varandra). Snittet mellan alla kameror ger en tidskomplexitet på 𝑂(𝑛2 ), eftersom att alla
kameror måste korsas med varandra. Efter alla pars snitt-polygoner beräknats kan de
sammansättas till ett konvext hölje, som är den täckta volymen. Ett sådant geometriskt hölje
ger ett mer noggrant volymmått, men problemet att representera hur kvalitet varierar i delar
av rymden kvarstår.
Volymens noder visualiseras som kuber med lika stort djup, bredd och höjd. Att
approximationer visualiseras som kuber (eller kvadrater för två dimensioner) är önskvärt då
ett annat förhållande mellan sidorna skulle ”favorisera” vissa förhållanden för volymer. Det
illustreras i Figur 17 och Figur 18, som visar en och samma graf vars volym är approximerad
med samma storlek på de diskreta delarna, där storleken på höjd och bredd byter plats mellan
figurerna.

Figur 17 en graf approximerad med rätblock med större höjd än bredd.

Figur 18 samma graf, med större bredd.
Octree är en datastruktur som tidigare använts för volymapproximering (Laine & Karras,
2011). Datastrukturen är vald då stora delmängder av rymden tidigt gallras bort som inte är
synliga av frustumet. Processen att bygga upp approximerade volymdelar för kameror kan här
liknas med att gallra noder med avseende på ett frustum. Exempel på en algoritm för gallring
i en octree-struktur, med avseende på ett frustum, är arbetet gjort av Zhou, Wan, Cui och Lin
(2007).
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Datan kan även ses vara komprimerad, som illustrerat i Figur 7 och Figur 8, i kapitel 2.2, då
färre noder behövs för att beskriva samma sak som i det helt linjära fallet. Ett alternativ till
octree är KD-trädet, där barnnoderna delas upp med ett arbiträrt placerat delningsplan i
kuben. Detta är en metod som skulle kunna komprimera datan mer. Problemet med KD-trädet,
för approximering av kameravolymen, är att när trädet utökas med en kamera så evalueras den
tidigare approximerade volymen åter igen för den första kameran. Det blir ett avvägande
mellan tidseffektivitet och minneseffektivitet.
Datastrukturen delas i åtta lika stora delar, där delarna tillsammans bildar förälderns kub. Den
totala målvolymen (den som ska optimeras på) måste därför också vara en kub. Detta är en
begränsning som görs för att tillfredsställa datastrukturens krav, för att ge så liten favorisering
för olika kameraorienteringar som möjligt. Det är inte alltid önskvärt att mäta på en kub, vilket
inte tillgodoses i det här arbetet, men de scenarion som presenterats i kapitel 2.1.5 innefattar
flera användningsområden där kuber är tillräckligt för att beskriva den totala volymen.
Tidseffektivitet vad det här arbetet valt att utgå ifrån, därav av valet Octree. En förhoppning är
att resultatet ska kunna användas av industrin och målet är slutanvändare av motion capturesystem. Slutanvändaren är den ideala målgruppen då resultatet av kameraoptimeringen direkt
påverkar användaren. Eftersom att det var oklart under arbetets gång hur lång tid
kameraoptimering skulle kräva, begränsas målgruppen ytterligare så arbetet är avsett att
användas av de som tillhandahåller systemet. Detta görs under antagandet att slutanvändaren
förmodligen inte orkar vänta i timmar på optimeringen, men för installation av ett nytt system
så är det billigare om en dator tar några timmar på sig att hitta en optimal lösning; jämfört
med de arbetstimmar det kan ta en anställd motion capture-installatör att manuellt hitta en
lösning.
I arbetet gjort av Cerfontaine, et al. (2006) diskretiseras den täckta volymen genom att
specificera ett fixerat antal punkt positioner som omsluter en så stor del av rymden som
möjligt. Hur punkterna är placerade specificeras inte, men antagande kan göras att
granulariteten av punkter bestämmer deras relativa förhållande samt hur grovt approximerad
den resulterande volymen blir. De specificerar den täckta volymen som en synlighetsmatris,
där raderna motsvarar alla kameror och kolonnerna motsvarar alla punkter. Matrisens
representerar vilka punkter individuella kameror ser, och sammanställt är det känt hur många
kameror som ser punkten. En av fördelarna med en sådan matris är att det är enkelt att se om
tillräckligt många kameror ser en given punkt efter en synlighetsanalys gjorts på kamerorna.
Däremot så kan ett stort antal punkter behöva lagras.

3.3 Metodbeskrivning
För de två delmålen i det här arbete används särskilda metoder som specificeras i följande
kapitel. Det första delmålet rör skapandet av den geometri som används för att definiera
kvalitetsmåttet i den andra metoden.

3.3.1 Implementation av volymapproximering

Målet för det här delsteget var att skapa en approximerad täckt volym samt verifiera att denna
är tillräcklig och korrekt. Tillräcklig, då approximering aldrig kommer vara fullständig, och
korrekt utifrån de krav som ställs på enskilda diskreta delar. Metoden som använts är
implementation. Verifieringen har skett genom att granska resultatet visuellt i den simulerade
miljön QTM (2012). Simuleringsmiljön användes som ett hjälpmedel för grafisk utritning,
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vilket innebär att det inte har påverkat resultatet på något sätt. Resultatet är direkt användbart
för kameraoptimeringen.
Då ingen specifik forskning gjorts på volymapproximeringen för diskretisering i
datastrukturen octree, givet en kamerauppsättning i ett optiskt avkänningssystem, krävdes
implementation för det här delsteget.

3.3.2 Experiment av kameraoptimering

För
kameraoptimeringen
utvärderades
en
genetisk
algoritm
för
ett
kameraoptimeringsproblem, med experiment, utifrån observation av blivande täckt volym.
Den genetiska algoritmen utvärderas genom referensuppsättningar gjorda av Marcus
Johansson, motion capture-specialist på Qualisys AB, samt genom att kontrollera hur
tillförlitlig den var. Tillförlitligheten har bedömts av hur ofta optimeringen gav ett rimligt
resultat i kombination med hur många generationer som krävts. Ett rimligt resultat innebär
att den täckta volymen är närliggande målvolymen, vilket kan mätas matematiskt (primitiv
volymberäkning). För att bedöma kvaliteten på resultaten har den fitnessfunktion använts som
beskrivs i kapitel 3.1. Det finns inget känt sätt att hitta ett globalt optimum för en lösning, vilket
innebär att mätningar även måste förhållas till referensuppställningarna, för att det ska vara
möjligt att bedöma hur rimlig en lösning är.
Fyra experiment har utförts där parametrar bestämts utifrån två av de scenarion som
presenteras i kapitel 2.1.5. Två storlekar på målvolymer har testats. Höjd, bredd och djup är
alla samma, då målvolymen representeras av en kub. De två scenariona har fått sina unika
uppsättningar plan där kameror placeras. Alla experiment är utförda med olika antal kameror.
Ett scenario är en större volym med kameror i taket. Detta är ett fiktivt scenario som ska
efterlikna ett rum där flera människor eller drönare kan vistas. Scenariot är döpt till ANIM,
efter animering. Det andra scenariot efterliknar det industriscenario CAVE, som användes som
referens i de experimenten utförda av Rahimian och Kearney (2016) samt Chen och Davis
(2000). Scenariot har en mindre given volym med möjlighet att placera kameror på tre sidor
av målvolymen. Se även Creagh (2003) för mer information om CAVE-konfigurationen, som
används i olika virtual reality-sammanhang.
Ett problem med experimenten är svårigheten att bedöma om resultatet är tillräckligt. Chen
och Davis (2000) gjorde experiment med tre kameror med hjälp av en genetisk algoritm, men
det är svårt att jämföra resultatet med deras, då de använder en annorlunda fitnessfunktion.
De fastställde dock att evolutionen, med deras fitness, gav bra resultat. En genetisk algoritm
har fördelen att optimering kan ske automatiserat och kan driva lösningars kvalitet framåt,
vilket är önskvärt för praktiska applikationer. Utan automatisering måste manuell optimering
göras utifrån krav på lösningen, vilket kan vara en tidskrävande process.
I den här rapporten jämfördes resultatet från optimeringen i de fyra experimenten med
lösningar där Marcus Johansson manuellt placerat kameror enligt de begränsningar som är
utsatta för de individuella scenariona. Marcus hade kommentarer på rimliga mätobjekt för de
olika scenariona och därför är CAVE-scenariot begränsat konceptuellt till en människa som
inte rör sig runt i volymen, utan är stationerad på ett löpband. ANIM-scenariot är begränsat
till drönare eller människor med en marköruppsättning på överkroppen.
Delsteget inkluderar implementation, vilket också hade varit en rimlig metod för arbetet. En
befintlig genetisk algoritm har använts, där de flesta komponenter redan är framforskade och
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testning på parametrar för dessa komponenter har haft större fokus än implementation av
komponenterna. Det finns inget sätt att jämföra lösningar mot ett globalt optimum, men med
intervjuer skulle det kunna fastställas vad för kvaliteter en lösning har och om det är en rimlig
lösning. Det skulle emellertid innebära att optimeringen inte blir automatisk. Automatisering
var önskvärt då det är en tidskrävande icke-trivial manuell arbetsuppgift.
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4 Implementation
I det här kapitlet kommer en övergripande design och kod presenteras, som beskriver hur
lösningarna är utformade och hur de kan användas tillsammans för att optimera
kamerauppsättningar. Kapitlet består av tre delar, där de första två motsvarar implementation
för de två problembeskrivningar som formulerats i tidigare kapitel. Implementationsavsnittet
avslutas med ett kapitel som innehåller de experiment som kommer användas för analysen.
För varje kapitel kommer designval att diskuteras och problematiseras. Kod är här skriven i
C++ eller pseudokod och kodkommentarer används frekvent för att ge en detaljerad
beskrivning för syftet av ett specifikt stycke.
Genomgående i det här kapitlet används abstrakta datatyper och makron. Vektorer, Vec3, och
linjära arrayer, Array<class>, är klasser som har operationer som är självförklarande. Dessa
är emellertid baserade på ett första index på ett, till skillnad från standardbibliotekets nollbaserade indexering. Vektorer indexeras genom följande:
Vec3 Vector;
Vector[1] = X;
Vector[2] = Y;
Vector[3] = Z;

För arrayer används även makron för iterering:
for_all_t( a, d*, i )
for_all_t_n( a, d*, i)

Det första makrot stegar genom arrayen, a, från början till slut. Iteratorn, i, är av datatypen,
d*, som alltid är en pekare. I det senare makrot läggs en variabel till, i_n, som är en räknare
till vilket index nuvarande iterator har.
Datatyper som används definieras som följande:
TuInt32 = unsigned 32-bit int
TuInt64 = unsigned 64-bit int
Tint32 = signed 32-bit int
Tint64 = signed 64-bit int
Tfloat32 = float
Tfloat64 = double

4.1 Volymapproximering
Approximering för vad flera kameror ser tillsammans görs genom att lägga till varje frustum
(där ett frustum representerar vad en kamera ser) separat i trädstrukturen som diskretiserade
kuber. Efter en insättning utgör lövnodernas kubrepresentationer den volym en kamera ser,
med ett begränsat djup på trädet. När alla frustum lagts till i strukturen kommer den innehålla
alla delar som representerar volymen av alla kameror. För att identifiera vilka kuber som syns
av alla kameror observeras det ackumulerade antalet frustum som ser kuben, eller en förälder
i hierarkin, med en djupet-först sökning. När det ackumulerade antalet nått det som behövs
för att en delrymd ska anses synas av tillräckligt många kameror anses denna kub som synlig.
Detta illustreras genom pseudokod för utritning av trädet, samt figurerna Figur 19 och Figur
20 som illustrerar utritning av en, respektive två kameror.
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void DrawVolumeRecursive(Node currNode, TuInt32 accumCams)
{
accumCams += count of cameras that sees this node;
if(accumCams >= enough cameras)
{
DrawBoxRepresentationOfNode(currNode);
return;
}
// If there are no children, this will not run
// There are always either 8 children or none at all
For each child C of currNode
{
DrawVolumeRecursive(C, accumCams);
}
}
// This will draw the tree
DrawVolumeRecursive(root node, 0);

Figur 19 En kamera i strukturen
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Figur 20 Utökat till två kameror och kravet på antalet kameror som behövs är nu två
De strukturer som kommer att användas genomgående för det här kapitlet innefattar octreebasen som är ett generiskt gränssnitt för ett octree. Detta realiseras med C++ mallkonstruktioner (template) för att kunna associera en nod med godtycklig data. Strukturerna
används för volymapproximering, men även delvis för att beskriva fitness för lösningsförslag i
den GA som beskrivs i kapitel 4.2.
template <class T>
class COctreeNode
{
public:
T moValue;
COctreeNode<T> *mpoParent;
COctreeNode<T> *mapoChildren[8];
};

Diskreta delar representeras med strukturen SDiscretePart och har ett djup, en omslutande
kub och en array med kameror som ser kuben (delen). CAABBox är här en så kallad AxisAligned Box, eller en kub som alltid följer koordinatsystemets axlar.
struct SDiscretePart
{
TuInt32 nDepth;
Array<TuInt32> anCoveredCameras;
CAABBox oBox;
};
typedef COctreeNode<SDiscretePart> Node;
typedef std::stack<Node*> NodeStack;

Inställningar som behövs för att skapa volymen är definierade som följande:
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struct SSettings
{
TuInt32 nMaxDepth;
TuInt32 nCamsNeeded;
} moSettings;

Algoritmen för insättning av ett frustum till trädstrukturen sker genom att traversera trädet
med en djupet-först metod och titta på skärningen mellan trädets nuvarande del, som är en
kub, och det frustum som läggs till i strukturen. Om kuben ligger inuti frustumet så markeras
delen som synlig för frustumet. Om kuben skär någon av frustumets kanter, eller om frustumet
helt täcks av kuben (notera ordningen), så behöver den delas. Detta givet att inte det maximala
djupet är nått, eller att den redan delats (av en tidigare insättning). När noden har delats läggs
dess barn till i stacken för intressanta noder och kommer vid ett senare tillfälle gå igenom
samma steg. Om det maximala djupet är nått eller om kuben är utanför frustumet så
termineras rekursionen för det delträd som den nuvarande noden utgör.
void COctreeVolume::AddFrustumToStructure(const CFrustum &frustum)
{
NodeStack interest;
interest.push(moOctree.mpoRoot);
while(!interest.empty())
{
// Get current node
OctreeNode
*currNode = interest.top();
SDiscretePart *currPart = &currNode->moValue;
interest.pop();
// Sphere intersection
// The radius of the box is the length of a vector
// from the center of the box to some edge
// (since the box has a width = height = depth,
// this will cover all of the box and some more)
Tfloat64 halfSize = currPart->oBox.GetWidth()/2.0;
Tfloat64 radi = sqrt(halfSize*halfSize +
halfSize*halfSize +
halfSize*halfSize);
// This can be done quite fast (one check for every plane)
EIntersect sphereTest =
frustum.SphereIntersection(currPart->oBox.GetTranslation(), radi);
// If this is true, the box is guaranteed to be outside
// This is the easiest case
if (sphereTest == CFrustum::OUTSIDE)
{
continue;
}
EIntersect boxTest = frustum.BoxIntersection(currPart->oBox);
switch(boxTest)
{
case CFrustum::INSIDE:
// This part is seen by the frustum,
// add the frustum to the part
AddFrustumToNode(currNode);
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break;
// If this block is intersecting the frustum –
// its children are of interest,
// some children can be inside,
// some can be outside of the frustum.
case CFrustum::INTERSECT:
// If we can't go any deeper into the structure,
// but the box is intersected with the frustum
if (currPart->nDepth >= moSettings.nMaxDepth)
{
// Exclude it...
//
//
//
//
//

One might
to see if
(we might
Including
Excluding

want to do additional checks here
“enough” box-volume spans inside the frustum
want to include it).
it -> overestimating
it -> underestimating

break;
}
// Takes care of leaf/node cases
SplitNode(currNode);
// All sub tree children should be considered interesting
for (TuInt32 nChildIdx = 0; nChildIdx < 8; nChildIdx++)
{
interest.push(currNode->mapoChildren[nChildIdx]);
}
break;
// case CFrustum::OUTSIDE:
default:
break;
}
}
}

Här används två olika test för att identifiera hur noderna skär frustumet. En sfärisk och en
kubisk. Det sfäriska testet görs då en primitiv variant av kubisk skärning använts som är mer
effektiv (Assarsson och Möller, 2000), i vissa fall är detta inte tillräckligt och därför används
box-testet efter det är etablerat att sfären inte är helt utanför.
Att ta bort ett frustum i strukturen kan göras på liknande sätt, men här kan det gynna
läsbarheten att göra en rekursiv funktion. Det är emellertid utanför ramarna för det här
arbetet, då frustumet inte behövs avlägsnas från strukturen.

4.2 Kameraoptimering
För att optimera kameror används storleken på den önskade volymen tillsammans med var
den befinner sig, information om planen som kamerorna ska ligga på, samt hur många
kameror som ska användas. Det trädet som beskrivits i kapitel 4.1 initieras med en kub av lika
sidor som omsluter den önskade volymen, som också är rotnoden. Allting som är utanför
denna är irrelevant, då optimeringen är begränsad till den önskade volymen.
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Globala inställningar för optimering propageras för volymberäkning, men här krävs även
några till parametrar för att kunna optimera. PolyPlaneList är här, som illustreras av
kodsnutten, en lista med CPolyPlane. Detta är en klass som representerar en konvex polygon
med fyra hörn, och är de plan som kameror positioneras på. Den önskade volymen är här
oGivenVolumeBox.
typedef Array<CPolyPlane> PolyPlaneList;
struct SSettings
{
TuInt32 nNumberOfCameras;
PolyPlaneList aoPolyPlanes;
CAABBox oGivenVolumeBox;
COctreeVolume::SSettings oVolumeSettings;
} moSettings;

4.2.1 Initiering
En population initieras på så sätt att halva populationen är helt slumpmässig och andra halvan
är placerad i hörn. För de individer som har specialiserad initiering sprids genomets kameror
ut uniformt mellan de olika planen. Hörnen som kamerorna hamnar på slumpas binärt mellan
0.5 och 1.0 för planets båda axlar. För rotation, där de första tre värdena är en position i
målvolymen, innebär värdet 0.5 för alla dessa värdena att kameror blickar mot mitten av
volymen. Rotation, runt den axel kameror därefter är riktade, slumpas fram. Initieringen
specialiserades med referensuppställningarna som utgångspunkt, där det kan observeras att
kameror ofta är placerade nära hörn. De slumpade individerna kan framställa oväntade
lösningar och de bidrar med större variation, som även kan utnyttjas av de specialiserade
individerna när överkorsning sker, senare i evolutionen. Då alla kameror orienteras mot mitten
säkerställs att uppställningen har en täckt volym i centrum av målvolymen. I kapitel 5.2.1
illustreras referensuppställningarna och nedan illustreras lösningens initieringsmetod.
void CCameraOptimizer::AddIndividuals()
{
TuInt32 planeCount = moSettings.aoPolyPlanes.Count();
if (!planeCount)
{
return;
}
Tfloat64 bestFitness = -std::numeric_limits<Tfloat64>::infinity();
Tfloat64 spacing = 1.0 / Tfloat64(moSettings.nNumberOfCameras);
for (TuInt32 p = 0; p < POPULATION_SIZE; p++)
{
CGenome genome(CAM_BLOCK_SIZE * moSettings.nNumberOfCameras);
if (p % 2 == 0)
{
genome.Randomize();
}
else
{
for (TuInt32 c = 0; c < moSettings.nNumberOfCameras; c++)
{
// Needed for Gene-macro
Tint32 start = CAM_BLOCK_SIZE * c;
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Gene(I).SetFraction(spacing * c);
// Position in corners
Gene(A).SetFraction(OML::RandomBool() ? 0.5 : 1.0);
Gene(B).SetFraction(OML::RandomBool() ? 0.5 : 1.0);
// Rotation at center
Gene(C).SetFraction(0.5);
Gene(D).SetFraction(0.5);
Gene(E).SetFraction(0.5);
Gene(F).SetFraction(OML::RandomFraction());
}
}
Tfloat64 fitness = Evaluate(genome);
CIndividual individual = CIndividual(genome, fitness);
moPopulation.AddIndividual(individual);
if (fitness > bestFitness)
{
moBestIndividual = individual;
bestFitness = fitness;
}
}
PrintSolution(moBestIndividual.GetGenome());
}

4.2.2 Överkorsning

Den överkorsning som används är en modifierad tvåpunktskorsning, där punkter egentligen
är block, och ett block är en kamera. Överkorsningen fungerar så att det alltid är hela block
som byts ut mellan två genom. Ett block har en storlek som är antalet gener för en kamera. Två
slumpmässiga block väljs och dessa formar en början och ett slut för det intervall av block som
ska bytas ut från ett genom till ett annat. Sannolikheten att två genom ska överkorsas är 50%
för lösningen.
// Example:
// blockSize = 5
// pre-snap = 0 -> post-snap = 0
// pre-snap = 1 -> post-snap = 0
// pre-snap = 2 -> post-snap = 0
// pre-snap = 3 -> post-snap = 5 <- we snap to above block here
// pre-snap = 4 -> post-snap = 5
// pre-snap = 5 -> post-snap = 5
static void SnapToBlockSize(TuInt32 blockSize, TuInt32 &snap)
{
TuInt32 halfSnap = TuInt32(Tfloat32(blockSize) / 2.0);
Tint32 mod = snap == 0 ? 0 : blockSize % snap;
bool snapToLower = mod <= halfSnap ? true : false;
// If we should snap to the lower block
if (snapToLower)
{
snap -= mod;
}
else
{
snap += (blockSize - mod);
}
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}
void CDualBlockCombinatorImp::Combine(CGenome &genome0, CGenome &genome1)
const
{
const TuInt32 GENE_COUNT = genome0.GetGeneCount();
TuInt32 from = RandomUInt(0, GENE_COUNT - 1);
SnapToBlockSize(mnBlockSize, from);
TuInt32 to
= RandomUInt(from, GENE_COUNT - 1);
SnapToBlockSize(mnBlockSize, to);
for(TuInt32 i = from; i <= to; i++)
{
Swap(genome0[i], genome1[i]);
}
}

4.2.3 Genom

Nedan följer kod för att konstruera ett frustum (en kamera) från ett block i genomet. För
rotation används här den matematiska konstruktionen kvaternioner. Transformationer med
kvaternioner kan liknas med sammansatta funktioner, eller matrismultiplikation; den sista
parametern i en serie av multiplikationer är den första transformationen. Koden ska vara
relativt självförklarande i vilka gener som används till vad och hur de omhändertas. Generna
har hjälpfunktioner för att göra om den underliggande fraktionen [0.0, 1.0] till andra intervall
(och/eller datatyper). Exempel på sådan hjälpfunktion är GetInteger(x, y) som gör om genen
till ett heltal [x, y]. I koden illustreras även vilka de förbestämda interna parametrarna är för
varje kamera.
// Camera intrinsics
static Tfloat64 InjectParameters(CFrustum &frustum)
{
CFrustum::SParams params;
// Camera that is used as reference camera is a Qualisys Oqus 7+
params.fNearDistance = 0.021; // Also see this as focal length (in m)
params.fFarDistance = 10.0;
params.nPixelWidth = 4096;
params.nPixelHeight = 3072;
params.fRatio = params.nPixelWidth / (double)params.nPixelHeight;
params.fWidthMm = 22.5279;
Tfloat64 halfHeight = params.fWidthMm / (params.fRatio * 2.0);
params.fFOVy = std::atan(halfHeight / (params.fNearDistance*1000.0));
frustum.SetInternalParameters(params);
return 1.0;
}
// For readability
#define Gene(x) (genome[start + TuInt32(x)])
// Create a single camera from a block in the genome
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void CCameraOptimizer::CreateFrustum(const CGenome &genome, TuInt32 start,
CFrustum &retVal) const
{
typedef OML_CQuaternion<Tfloat64> Quat;
//* CAMERA PARAMETERS *//
InjectParameters(retVal);
//* POSITION *//
// OML_CArrayOsensitive goes from 1 to count
TuInt32 planeIdx = Gene(I).GetInteger(1,
moSettings.aoPolyPlanes.Count());
const CPolyPlane &plane = moSettings.aoPolyPlanes[planeIdx];
// Now we have the plane that we position the camera/frustum against
Tfloat64 posX = Gene(A).GetFraction();
Tfloat64 posY = Gene(B).GetFraction();
// And now we have the absolute position of the camera/frustum
Vec3 position = plane.GetPoint(posX, posY);
retVal.SetTranslation(position);
//* ORIENTATION *//
// Get the position inside the box
posX = Gene(C).GetFraction();
posY = Gene(D).GetFraction();
Tfloat64 posZ = Gene(E).GetFraction();
Vec3 posInsideBox = moSettings.oGivenVolumeBox.GetPoint(posX, posY,
posZ);
// Rotational "look at"
Vec3 lookAt = posInsideBox - position;
// This represents rotation in 2D space, which will then be oriented in
3D space
// such that the vector up is orthogonal to lookAt
posZ = Gene(F).GetReal(0.0, M_PI);
Vec3 Z(0);
Z[3] = -1;
// First rotate from standard frustum orientation to lookAt (i.e.
rotate so we look in the right direction)
// Then we spin rotation around the axis lookAt, and we do this with
the provided genome angle :)
retVal.SetRotation((Quat::FromAxisRot(lookAt, posZ) *
Quat::FromRotationBetweenVectors(Z, lookAt)).Normalize());
}

4.2.4 Fitness

Kvaliteten, eller fitness, avgörs genom att först bygga den approximerade volymen för ett
genom. För varje nod i trädet som har tillräckligt med kameror som ser den räknas volymen ut
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för noden, representerad av en kub. Den volymen som ska uppnås är den önskade volymen,
som är rotnoden i trädet. Den önskade volymen täcks därför av

∑𝑣𝑎𝑟 𝑡ä𝑐𝑘𝑡 𝑑𝑒𝑙 𝑑(𝑉(𝑑))
𝑉(𝑟)

% (0.0 - 1.0)

där 𝑉(𝑟) är den totala volymen, eller rotnodens volym, och 𝑉(𝑑) är volymen för den enskilda
täckta delen.
För att bedöma infallsvinklar kan noden även ses som en sfär som är omsluten av kuben (en
sfär med en radie av halva höjden, som är samma som halva bredden och halva längden).
Punkter genereras och läggs på sfärens yta genom att konvertera punkter i ett sfäriskt
koordinatsystem till kartesiska och sedan förflytta de kartesiska koordinaterna till centrum för
kuben. Följande formel används för att konvertera sfäriska koordinater till kartesiska och här
betecknas radien med 𝑟, kolatituden med 𝑝 och longituden med 𝑎.
𝑟 ∗ sin(𝑝) ∗ cos(𝑎)
𝑥
[𝑦] = [ 𝑟 ∗ sin(𝑝) ∗ sin(𝑎) ]
𝑧
𝑟 ∗ cos(𝑝)
𝑟
För varje kamera som ser delen skapas ett plan som ligger på en punkt 𝑃𝑓 = 𝑃𝑠 + (𝑉̂ ∗ 2), där 𝑃𝑆
är en positionsvektor för sfären, 𝑉̂ är en enhetsvektor som är i riktning från 𝑃𝑠 till kamerans
position. Planets normalvektor är 𝑉̂. För varje kamera tas de punkter bort som ligger på
normalsidan av planet, vilket resulterar i en mängd punkter som inte syns av någon kamera.

Nodens sfäriska yta kan därför anses synas med (1 −

𝐴𝑜
)%
𝐴𝑡

(0.0 - 1.0), där 𝐴𝑜 är det antalet

punkter som inte syns och 𝐴𝑡 är det totala antalet punkter i sfären. Notera att det är en
generalisering, då punkten 𝑃𝑓 egentligen är olika beroende på hur nära sfären är kameran.
Sfären kommer alltid vara innanför frustumet emellertid (det garanteras i trädstrukturen).
Anledningen till denna konstruktion är för att se till att få en spridning på kamerorna. Enligt
Bauer, et al. (2006) ger kameror med en närliggande infallsvinkel ger ett större mätfel, på
grund av det statiska mätfel som beskrivs nedan.
Det statiska mätfel som beskrivs av Weng, Cohen och Herniou (1992) är den rektangel som
illustreras i kapitel 2.1.4, Figur 4, och den beskriver en felmarginal för punkter för en kamera.
När flera kameror används blir felmarginalen volymen för snittet av de ”delfrustum” som
representerar pixlars förlängning från bildsensorn till punkten som utgör en synlig del. Här
uppstår nu ett problem som är snarlikt huvudproblemet för det här arbetet; ett snitt av
korsande volymer. Nu finns emellertid mindre data för att kunna konstruera ett eventuellt
träd. Storleken på den omslutande kuben som ska skapas är okänd. Detta ska dessutom göras
för varje synlig del i den täckta volymen. Därför behövs ett enklare sätt att approximera felet.
För att approximera felet utgår lösningen från att kameran tittar direkt på punkten för noden
och att pixelstorleken (som är en konstant för kameran) växer med triangeln som är bildad
från sensorn till bildplanet, sett uppifrån, i två dimensioner.
Tfloat64 CQualitativeVolume::ResolutionError( const CAABBox& box, const
CameraIndices& coveredCameras ) const
{
Vec3 pt = box.GetTranslation();
Tfloat64 error = 0.0;
for_all_t( coveredCameras, const TuInt32*, pnCamIdx )
{
const CFrustum &cam = mFrusta[*pnCamIdx];
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const CFrustum::SParams& params = cam.GetInternalParameters();
// Distance to marker in mm
Tfloat64 dist = OML::Dist(pt, cam.GetTranslation()) * 1000.0;
Tfloat64 pixelSizeMm = params.fWidthMm / params.nPixelWidth;
Tfloat64 pixelWidthAtPt = (dist * pixelSizeMm) /
(params.fNearDistance * 1000.0);
error += pixelWidthAtPt;//pixelAreaAtPt;
}
return error / coveredCameras.Count();
}

Nedan följer den slutgiltiga fitness-metoden. Alla kvalitetsmått, förutom vinkelfelet, är med
avsikt begränsade till [0.0, 1.0], då konstanter används för att bestämma hur mycket vikt som
ska läggas på ett visst kvalitetsmått.
struct SQuality
{
TuInt32 nVisiblePartCount;
Tfloat64 fTotalPossibleVolume;
Tfloat64 fCoveredVolume;
Tfloat64 fSphereCoverage;
Tfloat64 fResolutionError;
Tfloat64 fCameraPairAngleError;
};
Tfloat64 GetCoveredVolumeQuality(const CQualitativeVolume::SQuality&
quality)
{
return (quality.fCoveredVolume / quality.fTotalPossibleVolume)
*
COVERED_VOLUME_WEIGHT;
}
Tfloat64 GetCameraPairAngleError(const CQualitativeVolume::SQuality&
quality)
{
// This measure is not divided by number of visible parts,
// since it is always just a measure between frusta
return (quality.fCameraPairAngleError)
*
CAMERA_ANGLE_ERROR_WEIGHT;
}
Tfloat64 GetSphereCoverageQuality(const CQualitativeVolume::SQuality&
quality)
{
return (quality.fSphereCoverage / quality.nVisiblePartCount)
*
SPHERE_COVERAGED_WEIGHT;
}
Tfloat64 GetResolutionError(const CQualitativeVolume::SQuality& quality)
{
return (quality.fResolutionError / quality.nVisiblePartCount)
*
RESOLUTION_ERROR_WEIGHT;
}
Tfloat64 CCameraOptimizer::Evaluate(const COctreeVolume::SQuality& quality)
{
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Tfloat64 finalQuality;
finalQuality = GetCoveredVolumeQuality(quality);
finalQuality += GetSphereCoverageQuality(quality);
finalQuality -= GetCameraPairAngleError(quality);
finalQuality -= GetResolutionError(quality);
return finalQuality;
}

4.3 Experimentutformning
Det som behövs för att sätta upp ett scenario är de parametrar som ska optimeras på. I koden
nedan sätts det första scenariot upp, där stor volym önskas. Volymen är har 10m långa sidor
för första delexperimentet. Tre plan definieras även och dessa placeras i taket. Notera att varje
scenario delas ytterligare på två. Det enda som ändras för dessa två varianter är hur många
kameror som optimeras fram.
Första delexperimenten sätts upp med koden nedan och illustreras i Figur 21.
// How many cameras are needed for a discrete part to be considered
covered?
moOptimizerSettings.oVolumeSettings.nCamsNeeded = 2;
// How deep will the octree go?
moOptimizerSettings.oVolumeSettings.nMaxDepth = 5;
// Number of cameras to be optimized
moOptimizerSettings.nNumberOfCameras = 10;
// In meters
moOptimizerSettings.oGivenVolumeBox.SetTranslation(0.0, 0.0, 2.5);
moOptimizerSettings.oGivenVolumeBox.SetScale(10.0, 10.0, 5.0);
CCameraOptimizer::PolyPlaneList& planes = moOptimizerSettings.aoPolyPlanes;
Vec3 up(VEC3(0.0, 1.0, 0.0));
Vec3 right(VEC3(1.0, 0.0, 0.0));
// All planes are in the ceiling facing flat down.
// Two planes are located on edges while the third is in the middle.
planes.Insert(
CPolyPlane(up, right, VEC3(-5.0,-5.0, 5.0), VEC3(5.0, -4.8, 5.0)));
planes.Insert(
CPolyPlane(up, right, VEC3(-5.0,-0.1, 5.0), VEC3(5.0,

0.1, 5.0)));

planes.Insert(
CPolyPlane(up, right, VEC3(-5.0, 4.8, 5.0), VEC3(5.0,

5.0, 5.0)));
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Figur 21 första scenariot.

Det andra delexperimentet sätts upp på samma sätt (Figur 22). Här illustreras endast
insättning av planen, då det är den information som är ny (förutom storleken på volymen
som ska optimeras på):
Vec3 up(VEC3(0.0, 0.0, 1.0));
Vec3 right(VEC3(1.0, 0.0, 0.0));
Vec3 in(VEC3(0.0, 1.0, 0.0));
planes.Insert(
CPolyPlane(up, right, VEC3(-2.0, -2.0, 0.0), VEC3(2.0, -2.0, 3.0)));
planes.Insert(
CPolyPlane(up, in, VEC3(-2.0, -2.0, 0.0), VEC3(-2.0, 2.0, 3.0)));
planes.Insert(
CPolyPlane(up, right, VEC3(-2.0,

2.0, 0.0), VEC3(2.0,

2.0, 3.0)));

Figur 22 andra scenariot, notera skalfel för rutnätet.
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5 Analys
Här sammanställs resultat från de experiment som gjorts och resultaten analyseras med
avseende på de aktuella problemställningarna. Första delmomentet är volymapproximering
där fokus ligger på resultatets korrekthet. Efter volymapproximeringen analyseras resultatet
för optimeringen, där fyra experiment är utförda och alla experiment har en
referensuppställning som analysen baseras på.

5.1 Volymapproximering
Volymapproximeringens korrekthet har validerats genom visuell inspektion. I miljön där
testerna utfördes finns möjlighet att placera kameror. Genom att lägga till stöd för att ändra
parametrar, som djup och antal kameror som behöver se noder för att de ska avses vara täckta,
kunde approximeringen testas. Resultatet kan ses i Figur 19, Figur 20 och Figur 23.

Figur 23 två kameror i en volym där en kamera behövs för att en nod anses täckt.
Under kameraoptimeringsfasen mättes även tiden det tog att bygga trädet och resultatet
sammanställs i Tabell 1. Resultatet visar här att det kan ta upp till en sekund, avrundat uppåt,
att evaluera en population med 10 individer. I experimenten optimeras en population med 15
individer.
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Experiment Genomsnittstid Varians:
Std(ms)
avvikelse:
CAVE 5

70.8

157.1

12.5

CAVE 7

85.4

103.7

10.1

ANIM 10

55.2

57.1

7.5

ANIM 20

95.0

50.9

7.13

Tabell 1 inmätta tider för trädbyggande.

5.2 Kameraoptimering
I det här kapitlet redovisas först de referensuppställningar som skapats exklusivt för det här
arbetet av en motion capture-specialist. Referenserna används som slutgiltig bedömning för
huruvida experimentet räknas som lyckat. Efter referensuppställningen redogörs resultatet av
de fyra experiment som formulerats i metodbeskrivningen (kapitel 3.3.2). De är här
namngivna efter scenariots uppställning tillsammans med antalet kameror som optimerats
fram. I Tabell 2 sammanfattas experimentens körtider samt antal generationer som testats.
Körtid
(hh:mm):

Generationer

CAVE 5

09:17

50 100

CAVE 7

11:56

53 150

ANIM 10

24:06

143 400

ANIM 20

21:05

58 250

Tabell 2 körtiden och antal iterationer för experimenten.
Initialt avsågs 10 kameror optimeras för CAVE 7 och det testades under två odokumenterade
försök. Dessa testades i ca 20 000 generationer, men det visade sig vara svårt för optimeringen
att hitta mer än någon enstaka lösning som var bättre än den initialt bästa individen, med
avseende på fitness. Det fastställdes bero på konstanterna för det sfäriska- samt
upplösningsmåttet. Det är oklart om båda värdena var lika motverkande, men med risk att
experimenten inte skulle ge något resultat alls valdes att sänka dessa värden substantiellt.
Detta illustreras tydligt i alla experimenten.
För alla experiment presenteras de olika fitnessmåtten som observerats, samt volymen för
lösningarna. I dessa grafer representerar x-axeln uteslutande vilken generation värdet hör till
och för varje graf presenteras det associerade referensvärdet som en streckad tallinje. Den
första lösningen som presenteras (generation 0) avser den lösning som har störst fitness efter
initiering av populationen.

5.2.1 Referensuppställningar

Som jämförelse för experimentens resultat används här referensuppställningar och
medföljande kommentarer av Marcus Johansson, installatör och motion capture-specialist på
Qualisys AB. Enligt Marcus var det inte trivialt att ge en generell uppställning kameror för de
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givna scenariona, utan för att kunna placera kamerorna menade han att scenariona behövde
begränsas i friheten för mätobjekten och markörplacering. Det tog Marcus ungefär två timmar
att sätta upp alla kamerorna för alla experimenten, men en del av tiden hade kunnat räknas
bort om den manuella processen var lite smidigare.
Då algoritmens största kriterier har varit volymstorlek och vinkelspridning så har Marcus
begränsat CAVE-scenariot till en människa som går på ett löpband, eller liknande statisk
positionering. Han noterade att syftet med referensuppställningarna i det här scenariot utgått
från en människa i centrum av volymen, inte nödvändigtvis den största volymen. För CAVEuppställningen med fem kameror, Figur 24, har Marcus placerat två kameror på vardera sida
samt en kamera på hörnplanet. Alla kameror är placerade så att deras spridning är ungefär
2.5m mellan kameror. Kamerorna är riktade mot centrum.

Figur 24 referensuppställning CAVE 5.
När CAVE-scenariot utökas till sju kameror, Figur 25, placerar Marcus istället två kameror på
de båda sidornas yttre hörn. En kamera är kvar på samma plats, centrerad i överkant på tredje
planet, och två kameror tillkommer vid hörnen. De två resterande kamerorna, närmst det
tredje planet, är placerade snarlikt två kameror från förra uppställningen. Här är de placerade
lite närmare kanten än tidigare. Marcus kommenterade att om optimeringen i det här fallet
gjorts med andra linser på kamerorna (större betraktningsvinkel) så skulle kamerorna
orienterats annorlunda och det är en begränsande faktor.
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Figur 25 referensuppställning CAVE 7.
För ANIM-scenariot så utgick Marcus från att mätobjekten inte nödvändigtvis är människor.
Speciellt svårt skulle det vara med människor som har markörer på hela kroppen, då scenariot
begränsar kameraplacering till 5m ovanför golvnivån. Anledningen att scenariot kommit så
högt upp är för att octree-volymen har lika sidor. Golvet måste inte anses vara i planet som är
uppställt, för optimeringen gör det ingen skillnad. När tio kameror placerats, Figur 26, sitter
dem i kluster. Samtliga kameror är placerade i kanterna och mittenskenan används inte alls.
Två av hörnen har kluster med tre kameror och två av hörnen har kluster med två kameror,
alla uppställda enligt ett solfjädermönster. När 20 kameror placeras, Figur 27, är de
uppställda som tidigare exempel, fast här har alla hörn kluster av tre kameror. Kameror är här
också placerade i mittenskenan, som har fyra kameror i varje hörn, där ett par kameror är
riktade åt ena halvan av volymen och det andra paret mot den andra halvan.
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Figur 26 referensuppställning ANIM 10.

Figur 27 referensuppställning ANIM 20.
Det sammanställda resultatet för de referensuppställningarnas parametrar som använts under
optimeringen illustreras i Tabell 3. Notera här att den täckta volymen inte är det exakta
fitness-värde som anges lösningarna. För ett förhållande mellan volymfitness och volym
hänvisas läsaren till de individuella experimenten.
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Fitness

Volym
(m3)

Vinkelfitness

Sfärisk
fitness

Upplösningsfitness

CAVE 5

1.5890

2.9992

-3.5514

0.2792

-0.6931

CAVE 7

3.1687

5.1284

-5.8330

0.2762

-0.7716

ANIM 10

-4.2836

61.036

-6.0801

0.3222

-1.5774

ANIM 20

-3.7460

90.332

-6.9880

0.3323

-1.6069

Tabell 3 kvalitetsmått för referensuppställningar.
5.2.2 CAVE 5

Under experimentet fann optimeringen totalt åtta lösningar där genomets fitness är
konsekutivt större än det tidigare. Det sfäriska måttet samt upplösningsmåttet var för alla
lösningar i stort sett oförändrat (se Tabell 4), som diskuterat i kapitel 5.2. Under utvecklingen
noterades att när dessa parametrar påverkade lösningen mer (konstanterna var större) så
divergerade den täckta volymen instabilt. Kombinerat med faktumet att få lösningar hittats
valdes därför att dämpa dessa faktorer.
Fitness

Sfärisk

Upplösning

Medelvärde

0.2794

-0.6925

Medianvärde

0.2753

-0.6992

Varians

0.0003

0.0008

Std-avvikelse

0.0162

0.0277

Tabell 4 Sfäriskt- samt upplösningsmått för CAVE 5 experimentets åtta lösningar.
I Figur 28 illustreras hur vinkelfitness förändras under optimeringen. Här bedöms att
lösningen har svårt att komma vidare, men också att måttet ligger nära vinkelfelet från
referensuppställningen, som indikeras av den streckade tallinjen.
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Figur 28 vinkelfitness under evolution av CAVE 5.
Täckt volym för evolutionen illustreras i Figur 29 och är inte det associerade fitnessvärdet.
Fitness erhålls genom relationen 𝐹𝑣 (𝑔) = 50 ∗

𝑉(𝑔)
.
27

Här syns en genomgående trend åt större

volym, som i de flesta lösningarna är större än referensuppställningen. Som komplement anges
här min- och maxvärde för volymfitness:
min𝑐𝑎𝑣𝑒5 (𝐹𝑣 (𝑔)) ≈ 4.9316
𝑚𝑎𝑥𝑐𝑎𝑣𝑒5 (𝐹𝑣 (𝑔)) ≈ 9.1306
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Figur 29 volym under evolution av CAVE 5.
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Figur 30 fitness under evolution av CAVE 5.
I Figur 30 illustreras de totala fitnessvärdena som observerats under evolutionen och den
slutgiltiga lösningen kan ses i Figur 31. Även här är trenden tydlig och lösningarnas fitness
överträffar det av referensuppställningen. Kamerorna är placerade på alla plan och är alla
riktade mot volymens centrum. Resultatet av experimentet är intressant; lösningens volym
samt vinkelfitness ligger över det av referensmätningen, samtidigt är volymen är utspridd i
kanterna, vilket inte är önskvärt. Det finns inget i kvalitetsmåttet som tar hänsyn till
spridningen av volymen.

Figur 31 slutlösning för CAVE 5.
5.2.3 CAVE 7

För experimentet CAVE 7 är scenariot samma som CAVE 5. Det som skiljer experimenten åt
är antalet kameror. För det här experimentet gäller samma begränsningar som resterande
experiment, med avseende på fitness för upplösningsmåttet samt det sfäriska. Tabell 5
illustrerar att dessa parametrar bidrar minst för fitness. Under experimentet hittade
algoritmen sju lösningar.
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Fitness:

Sfärisk

Upplösning

Medelvärde:

0.2823

-0.6992

Medianvärde:

0.2842

-0.6926

Varians:

0.0002

0.0006

Std-avvikelse:

0.0124

0.0245

Tabell 5 Sfärisk- och upplösningsfitness för de observerade sju lösningarna under
CAVE 7.
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Figur 32 vinkelfitness under evolution av CAVE 7.
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Figur 33 volym under evolution av CAVE 7.
Experimentet visade en positiv trend samt ett förbättrat slutresultat, med avseende på
vinkelfitness (Figur 32) och total fitness (Figur 34). Däremot så är den observerade volymen
relativt oförändrad. Initialvärdet för volymen, Figur 33, är större än den slutgiltiga volymen
för CAVE 5 och det är utmanande för optimeringen att hitta en större volym för det här
scenariot. Lösningen närmar sig alla referensvärdena och vinkelfitness är genomgående bättre
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än referensuppställningen. Förhållandet mellan volym och volymfitness är samma som CAVE
5 och nedan illustreras min- och maxvärdet:
min𝑐𝑎𝑣𝑒7 (𝐹𝑣 (𝑔)) ≈ 7.6294
𝑚𝑎𝑥𝑐𝑎𝑣𝑒7 (𝐹𝑣 (𝑔)) ≈ 10.9741
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Figur 34 fitness under evolution av CAVE 7.

Figur 35 den resulterande lösningen för CAVE 7.
I Figur 35 illustreras hur volymen främst sprider ut sig i ena kanten av målvolymen. Till
skillnad från föregående experiment så är volymen mer uniformt distribuerad. Alla plan
används men majoriteten av kamerorna är placerade på samma plan.
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5.2.4 ANIM 10
Det andra scenariot har en större volym som ska täckas och därför optimeras lösningar med
fler antal kameror. I det här scenariot har upplösningsmåttet ökat med en faktor 2 och
variansen, som ökat med en faktor av 10, indikerar större förändring (Tabell 6). Notera att
experimentet kördes flest generationer av alla experiment. Trots det hittades den sista
lösningen ungefär en fjärdedel in i sekvensen, med avseende på generationer.
Fitness:

Sfärisk Upplösning

Medelvärde:

0.3236

-1.5211

Medianvärde:

0.3286

-1.5306

Varians:

0.0007

0.0051

Std-avvikelse:

0.0266

0.0717

Tabell 6 Upplösningsmått samt sfäriskt mått under ANIM 10.
Totalt hittade optimeringen 12 lösningar vars vinkelfitness illustreras i Figur 36. Från
initiallösningen till första generationen kan en intressant värdeökningsplatå observeras som
leder lösningen till en bättre vinkelfitness, men mindre volym. Det totala fitnessvärdet för
lösningarna illustreras i Figur 37. Scenariot har även ett annat förhållande mellan volym och
volymfitness, då målvolymen är större än de tidigare experimenten. Förhållandet, samt minoch maxvärde för volymfitness anges här:
𝐹𝑣 (𝑔) = 50 ∗

𝑉(𝑔)
1000

min𝑎𝑛𝑖𝑚10 (𝐹𝑣 (𝑔)) ≈ 1.1963
𝑚𝑎𝑥𝑎𝑛𝑖𝑚10 (𝐹𝑣 (𝑔)) ≈ 2.4414
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Figur 36 vinkelfitness under evolution av ANIM 10.
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Figur 37 total fitness under evolution av ANIM 10.
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Figur 38 volym under evolution av ANIM 10.

Här blir det tydligare hur volymen sprider sig i kanterna (Figur 39). Centrum är nästan helt

fri från den täckta volymen. Spridningen på kamerornas placering är intressant, då den
delar likheter mellan referensmätningen. Den stora skillnaden är hur mittenskenan
används och att två av kamerorna närmar sig mitten av planen. Ingen kamera är
orienterad helt missgynnande och på så sätt är lösningen resurseffektiv.
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Figur 39 slutlösning för ANIM 10.
5.2.5 ANIM 20

Det sista experimentet har liknande karakteristik på upplösningsmått och sfäriskt mått som
CAVE 5 och CAVE 7. Upplösningsmåttet är anmärkningsvärt bättre än ANIM 10 (Tabell 7).
Vinkelfitness, Figur 40, följer ett liknande mönster som CAVE 7 och ANIM 10 som är strikt
större än referensuppställningen.
Fitness

Sfärisk

Upplösning

Medelvärde:

0.2823

-0.6992

Medianvärde:

0.2842

-0.6926

Varians:

0.0002

0.0006

Std-avvikelse:

0.0124

0.0245

Tabell 7 det sfäriska- samt upplösningsmåttet för ANIM 20.
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Figur 40 vinkelfitness under evolution av ANIM 20.
Total fitness blir även här större än referensuppställningen tidigt ( Figur 42). Volymen är av
ett liknande avstånd från referensen som i ANIM 10 och det indikerar svårighet att ta sig

förbi lokala optimum i stora volymer, Figur 41, trots hög mutationsfaktor och
överkorsningsfaktor. Volymfitness anges med samma förhållande som för scenariot ANIM
10. Min- och maxvärde noteras nedan:
min𝑎𝑛𝑖𝑚10 (𝐹𝑣 (𝑔)) ≈ 2.5513
𝑚𝑎𝑥𝑎𝑛𝑖𝑚10 (𝐹𝑣 (𝑔)) ≈ 3.9795
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Figur 41 volym under evolution av ANIM 20.
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Figur 42 fitness under evolution av ANIM 20.

Figur 43 slutlösning för ANIM 20.
I slutlösningen för experimentet sprids volymen runt centrum (Figur 43). Kameror är
placerade på alla plan och är också uniformt distribuerade på planen. En del kameror är riktade
i uppenbart missgynnande riktningar, där frustumen inte bidrar med mycket täckning alls. I
lösningen syns att en stor portion av volymen är utanför målvolymen och denna delen räknas
inte med för fitness.
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6 Slutsatser
Under det sista kapitlet sammanfattas först resultaten från experimenten som gjorts, för att
senare ge en bredare diskussion samt förslag på framtida arbeten. Sammanfattning görs med
avseende på den aktuella problemformuleringen i förhållande till analysen. En diskussion ur
ett bredare sammanhang presenteras där arbetets utfall används i ett hypotetiskt utökat
användningsområde. Här diskuteras även etiska aspekter som präglar resultatet och den
utvärdering som gjorts. Förslag på potentiell framtida vidareutveckling av arbetet presenteras
ur ett kortare och ett längre tidsperspektiv.

6.1 Resultatsammanfattning
I det här arbetet har en genetisk algoritm utvärderats för att hitta en optimal uppsättning
kameror som är avsedda att användas för optisk motion capture. För att bedöma hur bra en
lösning är har delar av en approximerad volym använts som måttstock i kombination med
vinklar mellan de utplacerade kamerorna.
Det första delmålet var att approximera volymen med en rekursiv algoritm och utvärderingen
är gjord med manuell inspektion. Resultatet från delsteget var framgångsrikt, i den mån att
volymen approximeras korrekt, och lösningen lagrar noder i datastrukturen octree som senare
användes för att evaluera uppsättningar med kameror, som optimerats fram av den genetiska
algoritmen.
Tiden det tar att approximera en lösning innebär att det tar lite mer än en sekund att utföra en
generations optimering för en population med 15 individer. Tiden varierar mellan olika
kameramängder och volym. En avsikt var att slutanvändare eller tillverkaren av motion
capture-systemet skulle kunna använda kameraoptimeringsartefakten och med detta
resultatet kan det argumenteras för att tidsåtgången är tillräcklig för den sistnämnda, men
förmodligen otillräcklig för slutanvändare.
Marcus tog ungefär två timmar på sig att sätta upp referenskameror för alla experimenten. Den
totala optimeringstiden för ett experiment skulle kunna avrundas till under tio timmar, med
avseende på att den sista lösningen för varje experiment hittades innan 40k generationer och
körtiden för experiment med runt 50k generationer. Det innebär att det eventuellt hade räckt,
i vissa fall, att med manuell handpåläggning justera lösningar från optimeringen. Exempel är
ANIM 10 där kameror placerats snarlikt referensuppställningen.
Den genetiska algoritmen utvärderades med fyra experiment från två scenarion, där varje
experiment tilldelats ett unikt antal kameror vars yttre parametrar optimerats fram.
Experimenten hade särskilda referensmätningar som tagits fram av motion capturespecialisten Marcus Johansson, tillsammans med kommentarer som väglett analysen.
Resultaten från optimeringen bedömdes med fyra kriterier; sfäriskt mått, upplösning, vinkelfel
samt volym. De viktigaste kriterierna ansågs vara volymen, som mätts i förhållande till
målvolymen, samt det vinkelfelet mellan kamerapar som inspirerats av Rahimian och Kearney
(2016). Det sfäriska- samt upplösningsmåttet var nära oförändrade under optimeringen, med
undantag för experimentet ANIM 10 där upplösningsmåttet förändrades mer och hade
större negativ påverkan på fitness. Att måtten var mindre betydelsefulla beror på
koefficienterna som använts som vikter. Dessa baserades på resultatet av de odokumenterade
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initiala tester som utfördes, där optimeringen hade svårt att hitta mer en några enstaka
lösningar.
Det totala fitnessvärdet var i alla experimentens slutlösningar större än referensernas. Då
fitness anses vara det slutgiltiga måttet på hur bra lösningen är för optimeringen kan resultatet
tolkas som att lösningen presterar väldigt väl. Genom att inspektera slutlösningarna kan det
emellertid konstateras att de flesta experiment erhåller en lösning vars volymdistribution är
formad på ett sätt som innebär att mätobjekt behöver röra sig inom ett specifikt mönster för
att erhålla rekonstruerade resultat. Undantagsfallet är CAVE 7 där hela distributionen är
sammanhängande. En mer trolig tolkning är att det totala fitnessmåttet inte är tillräckligt för
utvärdering av kamerauppsättningar. Fitness är en sammansättning av mått och därför var det
intressant att analysera dem individuellt.
Vinkelmåttet var nästan uteslutande bättre i de optimerade fallen än i
referensuppställningarna, vilket kan tyda på att optimeringen presterar väl. Det kan även
innebära att måttet har mindre signifikans än vad som förutspåtts. En annan möjlighet är att
vinkelmåttet inte är en tillräcklig modell och att denna bör raffineras.
För båda CAVE-experimenten var den resulterande volymen större än för
referensuppställningarna och resultatet från experimentet CAVE 7 såg inte helt otroligt ut. I
båda experimenten var emellertid volymen utspridd i kanterna vilket inte är önskvärt. En
anledning till volymspridningen är strukturen på scenariot, som tolkats från Marcus
Johanssons kommentarer, där kameror inte använt interna parametrar som motsvarar de
vidvinkelobjektiv som behövts för ett så snävt betraktningsperspektiv. En ytterligare anledning
är att optimeringen inte hade något mått för att bedöma hur volymen distribuerats. I båda
ANIM-experimenten var volymen i referensuppställningarna större, men optimeringen var
inte långt efter och baserat på storleksmåttet så presterade optimeringen som förväntat.
Emellertid så är lösningarna sådana att de mätobjekt som avsetts mäta på inte skulle få den
frihet i rummet som behövs.
Slutsatsen är således att optimeringen i sitt nuvarande tillstånd inte är en tillräckligt
tillförlitlig, enskild, metod att användas som strategi för kameraoptimering. Detta på grund av
osäkerheten i signifikansen av vissa mätvärden samt den tvivelaktiga volymdistributionen som
observerats i slutlösningarna. Resultatet visar emellertid att värdena som optimerats fram är
nära referensuppställningarna och med manuell handpåläggning hade arbetet, i vissa fall,
kunnat användas av motion capture-tillverkaren.

6.2 Diskussion
Motion capture används i en bred skara applikationer. Från animering till medicinsk
rehabilitering ska dessa system leverera kvalitativ 3D-rekonstuerad data. Om en patients
underlag för behandling är baserat på resultatet från ett motion capture-system så är kvaliteten
för uppställningen kameror kritisk. I det här arbetet avsågs optimera på kamerauppställningar
oavsett ändamål och även om resultaten från den här studien inte direkt kommer påverka det
här scenariot, så är det ett litet steg på vägen mot mer kvalitativa kamerauppsättningar.
Ett exempel när motion capture används inom sjukvården är gait-analys, där rörelser från djur
eller människor behandlas och analyseras. Gait-analys används för att exempelvis bedöma
behandlingsform för patienter med cerebral pares (Sorci, Bogle, Gorton, Masso & Schreiner,
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2002) och oberoende av inmätningssystem så är det därför viktigt att underlaget är korrekt.
Noggrannheten av motion capture-systemet kan spela en essentiell roll i en sådan bedömning.
Experimenten visade att optimeringen inte är tillräcklig för vad som avsetts i
problembeskrivningen, men arbetet har visat potential och de resulterade lösningarna ska inte
helt avfärdas. Eftersom att referensuppställningarna kunde mätas med exakt samma mått som
optimeringen har bristerna målats upp tydligt och diskrepansen mellan modellen och det
verkliga scenariot har blivit tydligare.
Volymapproximering som presenterats är inte knuten till optimering för kameror utan kan
användas som visualiseringsverktyg eller lagring av arbiträra data. Lösningen skulle i dagsläget
vara redo för vidare användning. Ett exempel på en sådan applikation skulle kunna vara ett
spel där snittet av flera personers synfält bedömer huruvida en förutbestämd sekvens körs.
Datastrukturen skulle också kunna vara ett hjälpmedel för visualisering av vad flera
medspelare ser tillsammans.
En etisk aspekt som bör övervägas med den vetenskapliga metod som använts för analys av
optimeringen är hur resultat kan fabriceras. Det är många siffror involverade och resultaten
kan bli felinmatade, vilket kan leda till rakt felaktiga slutsatser. I det har arbetet har jag varit
noga med att dubbelkolla resultaten med kontrolluppgifter i koden. Ett sådant exempel är
beräkningarna för vinkelfelet, där kontrolluppgifterna innefattade vinklar mellan alla par och
deras resulterade vinkelfel. Kontrolluppgifter är inmätta för alla lösningar i alla experiment.

6.3 Framtida arbete
På kort sikt hade det varit intressant att isolera volym och vinkelfelet för bedömning av
resultatet. Marcus Johansson kommenterade att ett potentiellt kvalitetsmått skulle kunna vara
huruvida kameror har andra kameror i sitt synfält eller ej, något som generellt sett inte är
önskvärt. Efter att volym och vinkelfel isolerats så hade även en ny undersökning för det
sfäriska- samt upplösningsmåttet varit intressant.
Tillägg av interna parametrar som linsegenskaper är en intressant potentiell utökning. Initialt
var dessa parametrar med i optimeringen, men det visade sig vara utmanande att inte direkt
koppla dessa parametrar med en ekonomisk kostnad. Experimenten behöver utformas på ett
sätt som kopplar en önskad målkostnad till optimeringen, då dyrare kameror generellt sett har
bättre egenskaper.
I resultatets jämförelse med referensuppställningarna blev det tydligt att hur volymen
distribueras i rummet är någonting som behöver vidare utveckling. Den kub som använts i det
här arbetet är inte tillräcklig för att bedöma kvaliteten för lösningar. Enklast möjliga
förändring hade varit att lägga till ett fitness-värde för hur nära en viss punkt
volymdistributionen är. Detta bör undersökas i ett senare stadium när resterande parametrar
är mer stabila.
Jämförelse mellan olika volymapproximeringsmetoder hade varit ett intressant fristående
arbete. Octree-strukturen som här används har visat potential att specialiseras så att
förflyttning av kameror kan göras mer optimalt än att bygga upp strukturen från grunden.
Detta lämnar spelrum för optimeringsmetoder som inte skapar helt nya lösningar, utan som
förflyttar enskilda kameror i en befintlig lösning. Att optimera den nuvarande
approximeringen är också ett intressant framtida arbete.
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Som långtidsprojekt hade det varit intressant att ändra optimeringsstrategi. Ett intressant spår
är den simulerade glödgning som använts av bland andra Rahimian och Kearney (2016), men
det hade också varit intressant att utforska andra optimeringsstrategier.
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