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7 MÖNSTERDETEKTERING

7.1 Korr elation
Korrelation av två bilder f(x,y) och g(x,y) kan språkligt sett betyda att man gör just det
som utsäges av (7.1). Bilderna läggs alltså på varandra med den ena bilden translaterad.
För varje sådan förskjutning utförs dubbelintegralen (7.1). Detta innebär att vi gör som
vid faltning. Enda skillnaden är att vi inte viker (roterar) f (eller g)-funktionen utan
använder den som den är. Vi betecknar korrelation  med � faltning med � � och defini-
erar den därmed enligt

� ��
�

��

f (s, t) � g(s� x, t � y) dsdt.

f (x, y) � g(x, y) � f (-x, -y) � g(x, y) � [ enl. def. av faltning ]

� ��
�

��

f (�� x,�� y) � g(�,�) d�d� � � variabelbyte
s� �� x, t � �� y	

(7.1)

Med diskreta signaler, digitala bilder, får korrelationen följande utseende.

f (x, y)�g(x, y) �

�



�

f (�,�) � g(x� �, y� �) (7.2)

I motsats till faltning är korrelation inte kommutativ. Genom att byta ordning på f och g
i (7.1) gäller i stället att, om h(x, y) � f (x, y) � g(x, y) så är

� ��
�

��

f (�� x,�� y) � g(�,�) d�d� � h(� x,� y)

g(x, y) � f (x, y) � ��
�

��

g(s� x, t � y) � f (s, t) dsdt � �� � s� x
� � t � y	

(7.3)

Det kan här vara på sin plats att begrunda hur korrelationen i ekvation (7.2) förhåller sig
till  begreppen korskorrelation , autokorrelation , korskovarians och kovarians som
används i samband med stokastiska signaler. Korskorrelationen och autokorrelation för
stokastiska signal definieras enligt

Z1(m) � E[X(n) � Y(n� m)] , (7.4)

W1(m) � E[X(n) � X(n� m)], (7.5)
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där E noterar väntevärdet och X(n) och Y(n) är två stokastiska signaler. På liknande sätt
definieras korskovarians och kovarians enligt,

Z2(m) � E�(X(n) � mx) � 	Y(n� m) � my
�, (7.6)

W2(m) � E[(X(n) � mx) � (X(n� m) � mx)] , (7.7)

där mx och my är medelvärden av X(n) och Y(n). För att skatta korskorrelation och auto-

korrelation av en diskret stokastisk signal kan man använda nedanstående formler,

z1(m) � lim
N��

1
N
�N�1

n�0

x(n) � y(n� m), (7.8)

w1(m) � lim
N��

1
N
�N�1

n�0

x(n) � x(n� m). (7.9)

Detta är ekvivalent med beräkning av korskorrelation och autokorrelation för en diskret
deterministisk signal. Nedanstående ekvationer är onormaliserade varianter av (7.8) och
(7.9),

z�1(m) ��
n

x(n) � y(n� m), (7.10)

w�1(m) ��
n

x(n) � x(n� m). (7.11)

Dessa två ekvationer visar hur korrelation och autokorrelation används i kompendiet. Vi
använder alltså ordet korrelation istället för korskorrelation. Notera att (7.10) är den en-
dimensionella motsvarigheten till (7.2).

7.2 Korr elation och matchade filter

Korrelation (eller om man så vill faltning) är en mycket naturlig och rättfram form av
mönsterigenkänning. Antag att vi vill detektera (känna igen, lokalisera, signalera för)
förekomsten av ett visst litet mönster a(x,y) i en bild b(x,y), t ex det mönster som visas i
Fig. 7.1. På engelska kallas detta ”template matching”. Observera att prototypmönstret
(som föreställer bokstaven A) i det generella fallet inte bara är svart/vitt utan har full
gråskala. Om vi i bilden b(x,y) har en blandad kompott av gråskalevariationer i vilka vi
här och där kan skymta något som liknar mönstret a(x,y) så påstår vi nu att korrelations-
bilden

c(x, y) � (a�b)(x, y) ��
�

�
�

a(�,�) � b(x� �, y� �) (7.12)

kommer att uppvisa större positiva maxima där a(x,y) eller snarlika mönster förekom-
mer i b(x,y) än om vi använt någon annan korrelator än a(x,y) med samma energiinne-
håll. Orsaken är följande.
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Fig. 7.1 I de punkter där bilden b(x,y) innehåller mönstret a(x,y) får utbilden c(x,y)
maximalt svar om korrelationen utföres med just a(x,y).

Sats för Matchat filter . För ett visst mönster a(x,y) ger en normerad korrelator  f ett
maximalt svar

c(0, 0)� 		
�

��

f (x, y) � a(x, y) dxdy

för det fall att f matchas till a dvs

f (x, y) � a(x, y) � � a �

Bevis. Eftersom � f (x, y) �� 1 och om vi betraktar korrelationen som en inre produkt
mellan vektorer så blir korrelationsvärdet

c(0, 0)� a � f �� a � �� f ��� a �

där olikheten gäller för alla fall utom för

f � a � � a ��         V. S. V.

Det känsligaste filtret för att upptäcka a(x,y) är alltså a(x,y) självt. Normering av filtret är
nödvändigt för satsen och beviset, men inte i praktiken. Utan normering får vi i (7.12) en

allmän höjning av signalnivån med � a � i utbilden men med bibehållen kontrast.

Korrelationsbilden c(x,y) i (7.12) kan också beräknas via Fouriertransform. Med hjälp
av sambandet (7.1) och faltningsteoremet i Tab. 3.1 får vi

C(u, v) � A*(u, v) � B(u, v) (7.13)

eftersom för en reell funktion a(x,y)

�[a(� x,� y)] � konj [�[a(x, y)]]

Beräkningsgången är därmed identisk med faltningsberäkning i Fourierdomänen. Man
kan räkna ut att faltning/korrelation på en 512 x 512 bild kostar 10 milj multiplikationer
och 15 milj additioner, förutsatt att Fouriertransformen implementeras med FFT. Falt-
ning/korrelation med en kärna/prototypmönster bestående av n x n pixels utförd i sig-
nalplanet skulle kräva

n2 � 512x 512 � n2

4
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mult/add-operationer. Detta tyder på att korrelationen med kärnor mindre än ca 7 x 7
pixels lämpligen exekveras i bildplanet och inte i Fourierdomänen.

Vi ska nu övergå till att presentera några varianter av matchad filtrering. Motivet för
detta framgår tydligt av Fig. 7.2 där originalbilden b är den välkända testbilden och det
sökta mönstret a helt enkelt den centrala delen av denna. I Fig. 7.2 b) visas resultatet av
vanlig matchad filtrering och vi hade måhända väntat oss att finna ett markant utslag i
centrum. Avsaknaden av detta beror på att varje region av inbilden b som har hög sig-
nalstyrka kan ge starkt utslag även om dess mönster inte särskilt väl överensstämmer
med a. Detta inträffar särskilt ofta för vanliga, unipolära bilder (med enbart positiva pix-
elvärden).
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g)

Fig. 7.2 Korrelationsexperiment. I samtliga bilder visas negativa pixelvärden som
0=svart. a) Ingångsbild b(x,y). b) Sökt mönster a(x,y). c) Resultat från matchat filter

�
�1[A� � B] , dvs vanlig korrelation. Observera den oönskade korrelationen från

ljusa områden i bilden f(x,y) d) Normerad korrelation. e) Korrelation utan lokal DC-

nivå. f) Fasfilter ��1�A� � B�|B|�. Här syns korrelationsspiken som en vit punkt i

origo.  g) Symmetriskt fasfilter.
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De varianter av matchad filtrering vi ska presentera nedan är normerad korrelation,
matchning utan DC-komponent, samt olika typer av fasfilter.

� Normerad korr elation

Givet mönstret a och bilden b utföres följande beräkning för att få fram resultatet
an(x, y),

�

��
�,�

a(�,�) � b(x� �, y� �)

��
�,�

a2(�,�) � ��
�,��omgivn

b2(x� �, y� �)�

an(x, y) �
[a � b](x, y)

� a(x, y) � �� b(x, y) �omgivn

(7.14)

Här normerar man alltså bl a med bildens värde över aktuell omgivning,

� b(x, y) �omgivn. Normerad korrelation ger ett lite bättre resultat än vanlig korrelation. I

enlighet med vad som sagts tidigare behöver man egentligen inte normera med korrela-

tionskärnan, � a(x, y) �, detta ger ju bara allmän förändring av signalnivån i utbilden me-
dan kontrasten bibehålls. Normerad korrelation fungerar hyggligt i enkla fall, t ex när
man vill känna igen olika bokstäver i tryckt text.

� Matchning utan DC-komponent

Givet mönstret a och bilden b utföres följande beräkning för att få fram resultatet d(x,y).

d(x, y) ��
�

�
�

[a(�,�) � �a] � [b(x� �, y� �) � �b]

��
�

�
�

[a(�,�) � �a] � b(x� �, y� �)

(7.15)

Som synes har vi först subtraherat både korrelationskärnan a och bilden b med respek-
tive medelvärden �a och�b, där �b är det lokala medelvärdet över aktuell omgivning.

Därmed uppträder såväl positiva som negativa termer i korrelationssummeringen.
Resultatet visas i Fig. 7.2 c).

Beräkningsarbetet ökar marginellt jämfört med den förenklade beräkningsformeln i
(7.12). Faktorerna ai skall modifieras med medelvärdet över korrelations/faltningskär-
nan a vilket görs en gång för alla. Motsvarande modifiering av pixelvärdena bi behövs
inte (varför?). Vi får höga värden i svarssignalen d där variationen i b överensstämmer
med a, medan d � 0 där b saknar variation.


