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Forskningsrapport utarbeidet for NVE av SINTEF.  
Tradisjonelt har det vært vanskelig å dokumentere størrelse og sammensetning av graderte steinmasser.  I 
NVE brukes graderte steinmasser i sikringstiltak.  Steinstørrelse og gradering beregnes og beskrives i 
NVEs sikringsplaner, men det er utfordrende å kontrollere om de leverte massene er som beskrevet.  Ofte 
er massene graderte fra 0-1000 mm – og tradisjonell bruk av rister og solleverk fungerer dårlig – og er 
dessuten kostbart og omfattende. Også Statens vegvesen og entreprenørbransjen har de samme 
utfordringene, og NVE har vært i kontakt med dem underveis for å diskutere løsninger og samarbeid.  

Som ledd i et FOU-prosjekt har NVE engasjert SINTEF for utredning av mulige løsninger.  Det er 
gjennomført studier i to faser – begge beskrevet i rapporten. Studiene har innledningsvis vurdert løsninger 
med en ganske bred vinkel, og har landet på en videre uttesting av de mest praktisk og kommersielt 
rettede systemene for fotoanalyse. Systemene som er testet ut er WipFrag, PortaMetrics og Split Desktop.  
Også LIDAR 3D-laser har vært prøvd ut for kartlegging av steinmassene.   

Rapporten beskriver hvilke forutsetninger som testingen er basert på, hvilke graderinger som er testet ut 
og sammenligner med «fasit» fra masser med kjent gradering – både i haug og for planerte masser. 
Rapporten beskriver videre hvilke styrker og svakheter de forskjellige systemene har, hvilke feilmarginer 
som må påregnes og hvordan man manuelt må bidra med segmenteringen i det digitale bildet.  

Systemene er billig i investering og bruk, og anbefales tatt i bruk for å skaffe mere erfaring. NVE vil 
anbefale at det foretas en viss opplæring fra SINTEF for å komme i gang med den praktiske bruken.  
Videre vil det etter en prøvefase være aktuelt å evaluere bruken og fortsette samarbeidet med Statens 
vegvesen og entreprenørbransjen med tanke på ytterligere utvikling av systemene. Det kan være 
spennende å ha med Geomatikk Survey AS som er langt fremme på bruk av LIDAR 3D-lasere. Det mest 
utfordrende ved bruk av LIDAR er å utvikle et robust analyseverktøy for å segmentere 3D-data.  

Takk til SINTEF, Franzefoss Pukk AS, Veidekke Hokksund, Geomatikk Survey AS og Statens vegvesen 
for godt samarbeid.  

Oslo/Trondheim 26.11.2019 

      

Anne Britt Leifseth      Mads Johnsen  
avdelingsdirektør      fungerende regionsjef 
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Oppsummering 
 
Generelt sett gir Split Desktop noe mer nøyaktige resultater enn WipFrag, det er mer brukervennlig, men er 
mindre egnet til manuell redigering av de segmenterte bildene. Wipfrags manuelle redigering med 
lassoverktøy er i motsetning til Split Desktop veldig lett å bruke. Begge programmene har litt problemer med 
å segmentere bilder med stor variasjon i steinstørrelse. De to programmene krever i de fleste tilfeller manuell 
redigering og korrigerer dårlig for perspektiveffekter. Begge programmene gir mer nøyaktige resultater på 
planerte fraksjoner i forhold til målinger på steinhauger. 
 
Bruk av 3D data for steinstørrelsesanalyse er et umodent felt med få kommersielle systemer. 3D kamera 
RealSense er billig, men krever avbildning på kort avstand (lite bildeutsnitt) for å gi god nok nøyaktighet og 
er derfor ikke aktuell for denne applikasjonen. LIDAR er dyrt, men kan avbilde større områder av gangen 
med relativt god nøyaktighet. Det krever mye arbeid å utvikle et robust analyseverktøy for å segmentere 
3D-dataene. Et alternativ kan være å få Innovative Machine Vision Pty Ltd til å teste deres programvare på 
3D dataene.  
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1 Bakgrunn  
Dette dokumentet beskriver måleresultatene fra Franzefoss og Hokksund der vi testet to 
kommersielle programmer for steingradering basert på 2D- og 3D-bilder. Dette arbeidet er en 
videreføring av prosjektet "Forstudie -Automatisk målesystem for steingradering" hvor 
målesystemene WIPFRAG og PortaMetrics ble evaluert. I dette prosjektet er det evaluert to 2D 
målesystemer, Split Desktop mot WipFrag, samt to 3D avbildningssensorer, LIDAR og RealSense.  

2 Målsetning:  
Målsetning med prosjektet var å:  

• Teste to kommersielle programmer for steingradering basert på 2D-bilder, Split Desktop og 
Wipfrag 

• Evaluere to kommersielle 3D-systemer for opptak av 3D-data, RealSense og LIDAR 
laserskanner (målinger utført av Geomatikk Survey AS) 

 
Spørsmål vi ønsker å få besvart:  

• Målenøyaktighet og brukervennlighet av Split Desktop versus Wipfrag 
• Hva er potensialet for 3D-avbildning for bestemmelse av størrelsesfordelingen til steinene 

basert på data fra RealSense og LIDAR  

3 Data og målemetoder 

3.1 Sensor-informasjon 
Vi har undersøkt målenøyaktighet og brukervennlighet til Split Desktop og WipFrag for gradering 
av stein basert på 2D-bilder tatt med et standard Casio kamera med høy oppløsning (6MP). Vi har 
også evaluert potensialet til RealSense, et lavkost (<3000 NOK) 3D-kamera, for gradering av stein 
(https://realsense.intel.com/). Oppsettet er vist på Figur 1 og Figur 2, mens Tabell 1 oppsummerer 
informasjon om CASIO og RealSense kamera.  
 
Tabell 1: Kamera-spesifikasjoner 

Kamera Hardware oppløsning Oppløsing i bildeplan  
CASIO EX  6 Mp (2816*2112 piksler) (X,Y) < 1 mm per piksel @ 1.6-1.8 

m  
3D RealSense kamera 1 Mp (1260 x 780 piksler) 8-10 mm dybde- oppløsning på 1.7 

meter avstand, 2 mm i (X,Y) 
oppløsning 

 
Vi har vurdert LIDAR-data som ble tatt opp av Geomatikk Survey AS på Franzefoss. Geomatikk 
Survey AS bruker en TX5 LIDAR fra Trimble. Figur 3 viser et bilde av LIDAR, mens Tabell 2 
oppsummerer de viktigste karakteristikkene. 
 
Tabell 2: Spesifikasjoner for LIDAR fra Trimble 

Modell Dimensjon Vekt Rekkevidde Dybde- 
presisjon  

Skanningsrate  Romlig 
oppløsning 

Annet 

TX5  240 
*200*100 
mm 

5 kg 120 m 2 mm 106 per s 2 mm Tar 
RGB- 
bilder 

 
 

https://realsense.intel.com/
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Figur 1: oppsettet med stativ, Casio 2D 
kamera og 3D RealSense kamera 

 
Figur 2: RealSense kamera 

 
 

 

 
Figur 3: TX5 LIDAR fra Trimble. LIDAR er montert på et stativ (bilder og målinger erutført 
av Geomatikk Survey AS på Franzefoss) 

 
Både RealSense og LIDAR TXE måler avstand til steinene, men de bruker forskjellige 
måleprinsipper.  
 

• RealSense bruker to kameraer (1260 x 780 piksler) for å gjøre stereoanalyse og gir dybde-
informasjon for hver piksel i bildet. Den har en prosjektør som kan sende ut et infrarødt 
mønster for å forbedre dybdemålingene på ensfargete flater, men det må likevel være enten 
dagslys eller en annen lyskilde som belyser steinene for at prinsippet skal virke. 

• LIDAR bruker en "en piksel-sensor" som gir dybdeinformasjon i et punkt av gangen. Dette 
punktet skannes mekanisk i rommet for å danne et bilde av dybden til steinene. LIDAR 
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bruker aktiv belysning og belyser hvert punkt den måler med en lav-effekt laser i infrarødt. 
LIDAR trenger ikke lys fra solen eller andre lyskilder. 

3.2 Data  
Både i Franzefoss og Hokksund ble tre fraksjoner målt.  

• Fraksjon 1: 20-120 mm 
• Fraksjon 2: 20-250 mm 
• Fraksjon 3: 0-700 mm 

Fraksjon 22 mm - 120 mm er den eneste fraksjonen som det fantes referansemålinger på.  

3.3 Referansemålinger 
Referansemålingene er utført av Franzefoss og Hokksund for fraksjon 20 mm-120 mm. Metoden 
for referansemålingene vises i Figur 4, som er en kopi av et dokument utarbeidet av Byggesaken.  
(http://www.byggesaken.no/webfiles/Klassisfisering%20-%20Siktekurver.pdf ).  
 
Noen kommentarer til referansekurvene: 
 

• I Franzefoss er referansemålingene et gjennomsnitt av alle analysene som er tatt det siste 
året, og er utført av Franzefoss på de ens graderte fraksjonene 

• I Hokksund er referansemålingene et gjennomsnitt av alle analysene som er tatt de seks 
siste månedene, og er utført av Hokksund/Veidekke på de ens graderte fraksjonene 

• Referansemålingene kan ha noe avvik i forhold til den fordelingen som faktisk ble målt  
 

 

 
Figur 4: Metode for å beregne fordelingskurve (utarbeidet av Byggesaken). 

http://www.byggesaken.no/webfiles/Klassisfisering%20-%20Siktekurver.pdf
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Referansekurvene for fraksjon 20-120 mm for Franzefoss og Hokksund er vist i Figur 5. Merk at 
Hokksund-fraksjonen inneholder litt mer stein med 50 mm < størrelse < 100 mm enn Franzefoss og 
litt mindre stein med størrelse > 100 mm. For eksempel: 60 mm stor stein utgjør 20 % av total masse 
i Franzefoss, versus 40 % i Hokksund-fraksjonen. 

 
Figur 5: Referansekurver fra Hokksund (rødt) og Franzefoss (blått) for fraksjon 20-120 mm 

 

3.4 Beregning av steinstørrelse i analyseprogrammene  
Beregning av steinstørrelse i analyseprogrammene er noe forskjellig i forhold til hverandre og i 
forhold til referansemålingene. 
 

• Begge programmene finner overgang mellom steinene for å prøve å definere enkeltstein i 
bildet (prosessen heter segmentering). Begge programmene har sin måte å gjøre det så 
resultatene, dvs. antall stein funnet og deres størrelse, for en gitt fraksjon er ikke like  

• Når dette er gjort beregner programmene et volum for hver stein.  
o For en detektert stein finner WipFrag en sirkel med samme areal og bruker deretter 

denne radiusen for å beregne volum av en "ekvivalent sfære".  
o For en detektert stein finner Split Desktop den "beste" ellipse med samme areal som 

steinen, og beregner en ellipsoide ved å bruke den korteste aksen til ellipsen.  
• Fra volumet beregner programmene "massen" og ut fra det beregnes % gjennomgang for 

hver "sikt" diameter 
• I begge programmene beregnes maksimum steinstørrelse som 99.95% av fordelingskurven. 

I noen tilfeller kan det være store forskjeller mellom 100% og maksimum beregnet 
steinstørrelse. Dette skjer typisk når det finnes en veldig stor stein i bildet, for eksempel med 
fraksjon 0-700 mm.  
 

Split Desktop angir at de antar at alle stein har samme masse, noe som i praksis betyr at de bare 
bruker volum for hver sikt diameter, til å beregne steinstørrelsesfordeling. Vi har ikke fått svar fra 
WipFrag, men ut ifra resultatene fra denne studien og informasjon fra WipFrag antar vi at både 
WipFrag og Split Desktop bruker volum.  
I et vanlig 2D-bilde ser man bare den synlige delen av steinene. Mange stein overlapper og det er 
derfor ikke mulig å beregne det eksakte volumet for hver stein. For å løse dette, bruker Split Desktop 
en tilnærming basert på empirisk erfaring. Dette baseres på eksperimenter utført av Split Desktop 
hvor eksakt 3D-geometri ble sammenlignet med beregnet 3D-geometri og en korreksjonsfaktor blir 
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estimert. Split Desktop har gitt en referanse (1994) som forklarer metoden, se Appendiks 0.1 for mer 
detaljer. 
 

3.5 Måleprosedyre 
SINTEF måleprosedyre på Franzefoss og Hokksund:  
Måleseriene besto i å ta bilder med et 6 MP Casio-kamera og med RealSense-kamera. Tre fraksjoner 
ble målt: 0-700 mm, 20/120 mm og 20/250 mm. Fraksjonene ble først planert og en serie bilder ble 
tatt med de to målesystemene. Fraksjonene ble deretter ristet og omformet til en haug og en serie 
bilder til ble tatt. For hver måleserie ble størrelse til den minste og den største steinen målt av NVE 
og SINTEF.  
 
Geomatikk Survey AS måleprosedyre på Franzefoss:  
Måleseriene besto i å ta LIDAR data av steinhauger for fraksjonene: 0-700 mm, 20/250 mm og 
20/120 mm. Dataene ble tatt på samme fraksjoner som SINTEF målte.  

3.6 Måleoppsett  

3.6.1 Måleoppsett for 2D-kamera og RealSense 
Et kamerastativ ble brukt for å ta bilder. CASIO-kamera og RealSense-kamera var festet på en stang 
som kunne orienteres i ulike retninger i forhold til planet til steinfraksjonen. Casio-kamera ble brukt 
for å ta 2D-bilder som ble analysert av WipFrag og Split Desktop. RealSense-kamera ble brukt for å 
ta 3D-data. Bilder ble tatt på planert fraksjon og på fraksjon i haug. Bilder ble tatt ved å passe på at 
bildets plan er parallelt med planet til fraksjonen. Figur 6 viser oppsettet for avbildning av planert 
fraksjon, mens Figur 7 viser oppsettet for avbildning av fraksjon i haug. Et bilde av oppsettet er vist 
på Figur 1. Figur 2 viser et bilde av RealSense-kameraet. Spesifikasjoner for de to kameraene er gitt 
i Figur 6. Automatisk kamerainnstilling ble benyttet i testene.  
 

s  
Figur 6: Konfigurasjon for bildeopptak på planert fraksjon med Casio-kamera (2D) og 

RealSense-kamera (3D) 

 
Avstand fra kamera til bakken eller haug ble forsøkt holdt på 1.6 m til 1.8 m. I noen tilfeller kan 
avstanden ha blitt større på grunn av steiner på bakken som gjorde det umulig å posisjonere 
kamerasystemet nærmere. Det er også variasjoner i avstand mellom kamera og bunnen og toppen i 
avbildning av hauger på grunn av at haugene ikke har et rett plan, som illustrert i Figur 8.  
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Figur 7: Konfigurasjon for bildeopptak av haug med Casio-kamera (2D) 

 

 
Figur 8: Bildet viser hvordan avstand fra kamera til stein kan variere med opptak av bildet 
av en haug.  

 
Målinger ble foretatt på: 
 

• Planert fraksjon 
o 2 D-bilder (5 stk) av fraksjonene 20/120 mm, 20/250 mm og 0-700 mm fra en 

høyde (1.65 m) på 4 ulike steder (med kalibreringsobjekt): 20 bilder totalt  
o 3D-bilder (5 stk) av fraksjonene 20/120 mm og 20/250 mm fra en høyde (1.65 m) 

på 4 ulike steder: 20 bilder totalt 
 
• Haug 

o 2D-bilder (5 stk) av fraksjonene 20/120 mm, 20/250 mm og 0-700 mm fra en 
høyde (1.65 m) og på 2 til 4 ulike steder (med kalibreringsobjekt): 20 bilder totalt  

 
Måleprosedyre for kamera 

• Kalibreringsobjekt plassert ca. midt i bildet.  
• NVE og SINTEF målte manuelt en stor og en liten stein  

 
Måleprosedyre med RealSense  

• Måle høyden fra bakken til sensor  
• NVE og SINTEF målte manuelt en stor og en liten stein  

 



 

PROSJEKTNR / SAK NR 
102018482 

 
 

9 av 54 

 

Tabell 3 og Tabell 4 oppsummerer data som ble tatt på ulike fraksjoner: 
 
Tabell 3: Oppsummering av dataopptak i Franzefoss (X er lik utført) 

 Kamera RealSense LIDAR Avstand fra 
kamera til 
bakken 

Fraksjon 22-120 
mm 

X X X 1.60-1.65 m 

Fraksjon 20-250 
mm 

X X X 1.60-1.65 m 

Fraksjon 0-700 mm X  X 1.6-1.8 m 
 
Tabell 4: Oppsummering av dataopptak i Hokksund (X er likt utført, - er ikke utført) 

 Kamera RealSense LIDAR Avstand fra 
kamera til 
bakken 

Fraksjon 22-120 
mm 

X X - 1.6-1.8m 

Fraksjon 20-250 
mm 

X X - 1.6-1.8m 

Fraksjon 0-700 mm X - - 1.6-1.8m 
 
 
Tabell 5 viser målte steinstørrelser fra Franzefoss, mens Tabell 6 viser målte steinstørrelser fra 
Hokksund. 
 
Tabell 5: Oppsummering av manuelle målinger av steinstørrelse i hver fraksjon fra 
Franzefoss  

 Minste stein Største stein 
Fraksjon 1: 22-120 mm 15 mm 

 
235 mm 

 
Fraksjon 2: 20-250 mm 20 mm 

 
241 mm 

 
Fraksjon 0-700 mm: 23 mm 800 mm 

 
Tabell 6: Oppsummering av manuelle målinger av steinstørrelse i hver fraksjon fra 
Hokksund  

 Minste stein Største stein 

Fraksjon 1: 22-120 mm 9 mm 194 mm 

Fraksjon 2: 20-250 mm 16 mm 310 mm 

Fraksjon 0-700 mm 8 mm 950 mm 

 

3.6.2 LIDAR måleoppsett 
Data ble tatt fra ulike retninger på 3 meters avstand fra haugene og tok cirka 10 minutter for 360 
graders skanning. Skanneren tar 1 000 000 punkter per sekund og det er i gjennomsnitt 1 mm 
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mellom hvert punkt. Punktskyene ble sydd sammen etterpå ved å bruke de hvite kulene (20 cm i 
diameter) som referansepunkter (se Figur 9 venstre bildet). En målestokk ble benyttet som 
referanse.  
 

 
Figur 9: Bilder viser dataopptak med LIDAR Trimble laser som Geomatikk Survey AS 
benyttet på Franzefoss på 20-120 mm og 20-250 mm (venstre bilde) og på 0-700 mm (høye 
bilde). De hvite kulene er brukt for å sette sammen 3D punktskyer tatt fra ulike vinkler.  

4 Resultater for Franzefoss  

4.1 Sammenligning mellom WipFrag og Split Desktop 

4.1.1 Analyse av måleresultater 
Histogram og akkumulerte steinstørrelseskurver målt med WipFrag og PortaMetrics er 
sammenlignet med resultatene fra siktanalysen for fraksjon 20/120 mm. For de andre fraksjonene 
er ikke siktanalyse tilgjengelig.  
  
For WipFrag og Split Desktop er det først foretatt en enkel og rask automatisk segmentering 
etterfulgt av en manuell korrigering av de største steinene.  
 
Figur 10, Figur 11 og Figur 12 viser eksempler på dataopptak og bilder segmentert med WipFrag og 
Split Desktop for en 20/120 mm fraksjon. I de segmenterte bildene skiller Split Desktop i rød, grå og 
blå linjer eller områder. De røde regionene i bildet er områder hvor programmet gjenkjenner finmasse 
de grå områdene er regioner klassifisert som stein og de blå regionene/linjene er skille mellom 
steinene. Wipfrag følger samme fargekonvensjon, men finmasse ble ikke benyttet i denne testen. 
Man kan se at steiner som er mørke, eller ligger i skyggen kan bli delt i mindre regioner 
(oversegmentert), som vist i Figur 11 med røde piler. Merk at for denne fraksjonen er det lite 
oversegmentering i de samme områdene målt med Split Desktop.  
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Figur 10: Bildet for fraksjon 
22/120 mm  

 
Figur 11: WipFrag 
segmentert bilde for 
fraksjon 22/120 mm 

 
Figur 12: Split Desktop 
segmentert bilde for fraksjon 
22/120 mm  

 

4.2 Fraksjon 20/120 mm 

4.2.1 Fraksjon 22/120 mm flat 
Figur 13 viser måleresultat for WipFrag for de 4 ulike posisjonene som dekker 4 ulike områder av 
steinmassen, sammen med referansekurven. Figuren viser at det er lite variasjon i fordelingskurvene. 
Det er noe overestimering av mengden stein under 70-80 mm og noe underestimering av mengden 
stein over 70-80 mm. Det er lite variasjon mellom de 4 fordelingskurvene og dette skyldes at 
fraksjonen er ganske homogen. 
 
Figur 14 viser måleresultater for Split Desktop der vi ser lignende resultatene. Det er noe 
overestimering for stein under 80 – 100 mm og litt underestimering for større steiner. Det er også lite 
variasjon mellom fordelingskurvene, tilsvarende WipFrag. 
 
For denne fraksjonen gir Split Desktop fordelingskurver som er noe nærmere referansekurven enn 
WipFrag. 



 

PROSJEKTNR / SAK NR 
102018482 

 
 

12 av 54 

 

 
Figur 13: Fordelingskurvene beregnet av WipFrag for planert fraksjon 22/120 mm for de fire 
ulike posisjonene, samt referansekurve. Maksimum beregnet steinstørrelse (MAX) er gitt i 
tegnforklaringen. 

 
Figur 14: Fordelingskurvene beregnet av Split Desktop for planert fraksjon 22/120 mm for 
de fire ulike posisjonene, samt referansekurve. Maksimum beregnet steinstørrelse (MAX) er 
gitt i tegnforklaringen. 

Noen eksempler på segmenterte bilder for WipFrag og Split Desktop er vist Figur 15-Figur 17. 
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Figur 15: Bilde for fraksjon 
22/120 mm  

 
Figur 16: WipFrag 
segmentert bilder for 
fraksjon 22/120 mm,  

 
Figur 17: Split Desktop 
segmentert bilde for 
fraksjon 22/120 mm  

 

4.2.2 Fraksjon 22/120 mm haug 
Figur 18 viser måleresultater for WipFrag for to posisjoner. Det er litt underestimering av 
steinstørrelsen på stein over 70-80 mm og bra overensstemmelse under. I begge posisjoner skjer det 
en undersegmentering som resulterer i en for høy beregnet maksimum steinstørrelse (60 cm mot 
egentlig 24 cm, for posisjon 2). Dette burde vært korrigert manuelt, men det er ikke alltid lett å se 
alle tilfellene. Det er noe mer undersegmentering for posisjon 2.  
 
Figur 19 viser måleresultater for Split Desktop. Der er det stort sett undersegmentering for alle 
steinstørrelser. I motsetning til WipFrag er det liten variasjon mellom fordelingskurvene. 
 

 
Figur 18: Fordelingskurvene beregnet av WipFrag for fraksjon 22/120 mm i haug for to ulike 
posisjoner, samt referansekurve. Maksimum beregnet steinstørrelse (MAX) er gitt i 
tegnforklaringen 
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Figur 19: Fordelingskurvene beregnet av Split Desktop for fraksjon 22/120 mm i haug for to 
ulike posisjoner, samt referansekurve. Maksimum beregnet steinstørrelse (MAX) er gitt i 
tegnforklaringen. 

 
Figur 20: WipFrag segmentert bilde for 
fraksjon 20/120 mm haug, posisjon 1.  

 
Figur 21: Split Desktop segmentert bilde for 
fraksjon 20/120 mm haug, posisjon 1. 
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4.2.3 Sammenligning WipFrag og Split Desktop 
Figur 22 viser sammenligning mellom resultatene oppnådd med WipFrag og Split Desktop for 
fraksjon 22/120 mm. Fordelingskurvene er gjennomsnitt av kurvene for alle posisjoner og alle 
bilder per posisjon. Det vises resultater både for planert fraksjon og haug. Observasjonene er: 
 

• For begge programmene er resultater oppnådd på flat fraksjon nærmere referansekurvene 
enn resultatene oppnådd på haug 

• For flat fraksjon gir Split Desktop resultater som er nærmere referansekurvene enn 
WipFrag 

• Beregnet maksimum steinstørrelse er ganske lik for begge programmene og avviker lite fra 
manuelt målte verdier på flate fraksjoner, men har store avvik når det er målt på 
steinhauger 
 

 

 
Figur 22: Fordelingskurvene for fraksjon 22/120 mm flat og haug. Split Desktop resultater 
er vist i blått og WipFrag i rødt. Heltrukne kurver viser resultater for flat fraksjon mens 
stiplete kurver viser resultater for haug. Referansekurven for 22/120 mm er vist i svart.    

 

4.3 Fraksjon 20/250 mm  

4.3.1 Fraksjon 20/250 mm flat 
Figur 23 viser måleresultater for WipFrag for 5 posisjoner. Man ser det er omtrent samme resultat 
for alle posisjoner:  

• Det er en 10% kryssing for steinstørrelse på ~30 mm og en 90 % kryssing for steinstørrelse 
mellom 200 mm og 300 mm  

 
Figur 24 viser måleresultater for Split Desktop. Det er mindre variasjon mellom fordelingskurvene 
enn med Wipfrag. Vi har en 10 % kryssing på ca. 50 mm og en 90 % kryssing på ca. 200 mm. For 
100 % kryssing har vi en steinstørrelse på 250 mm, som korrelerer bra med manuelt målt 
maksimum steinstørrelse på 240mm. 
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Figur 23: Fordelingskurver beregnet av WipFrag for fraksjon 20/250 mm flat for 4 ulike 

posisjoner. Maksimum beregnet steinstørrelse (MAX) er gitt i tegnforklaringen 

 

 
Figur 24:  fordelingskurvene beregnet av Split desktop for fraksjon 20/250 flat for 4 ulike 

posisjoner. Maksimum beregnet steinstørrelse (MAX) er gitt i tegnforklaringen 
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Det er stort sett mindre forskjeller mellom steinstørrelsesfordelingskurvene for Split Desktop enn 
for Wipfrag. Dette gjelder særlig for stor stein mellom 200 og 300 mm. Det er spesielt en knekk i 
WipFrag kurvene for stein over 200 mm og det tar lang tid før kurvene når 100 % i forhold til Split 
Desktop. Det gjelder spesielt posisjon 1. Hvis vi ser på det segmenterte bildet for denne posisjonen 
og for de to programmene ser vi at WipFrag undersegmenterer noen stein, mens Split Desktop er 
litt flinkere til å detektere dem og krever mindre manuell korrigering (se detaljer i de segmenterte 
bildene på Figur 25 og Figur 26) 
 

 
Figur 25: WipFrag segmentert bilde for 
fraksjon 20/250 posisjon 5 

 
Figur 26: Split Desktop segmentert bilde for 
fraksjon 20/250 posisjon 5 

 

4.3.2 Fraksjon 20/250 mm hauge 
Figur 27 viser måleresultater for WipFrag for fraksjon 20/250 mm haug for 2 posisjoner. For 
posisjon 2 har vi en 10 % kryssing på 30-40 mm og en 90 % kryssing på 320 mm. For posisjon 1 er 
10 % kryssing på 30-40 mm og 90 % kryssing på 500-700 mm.  

 
Figur 28 viser måleresultater for Split Desktop. Der er 10 % kryssing oppnådd for 70 mm for begge 
posisjoner, og 90 % kryssing for ca. 230 mm. Kurvene for de to posisjonene er like. 
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Figur 27: Fordelingskurver beregnet av WipFrag for fraksjon 20/250 mm haug for 2 
posisjoner. Maksimum beregnet steinstørrelse (MAX) er gitt i tegnforklaringen 

 
Figur 28: Fordelingskurver beregnet av Split desktop for fraksjon 20/250 mm haug for 2 
posisjoner. Maksimum beregnet steinstørrelse (MAX) er gitt i tegnforklaringen 
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Figur 29: WipFrag segmentert bilde for 
fraksjon 20/250 haug, posisjon 1. 

 
Figur 30: Split Desktop segmentert bilde 
for fraksjon 20/250 haug, posisjon 1. 

 

4.3.3 Sammenligning WipFrag og Split Desktop 
 

 
Figur 31: Fordelingskurver for fraksjon 20/250 mm flat fraksjon og haug. Split Desktop 
resultater er vist i blått og WipFrag i rødt. Heltrukne kurver viser resultater for flat 
fraksjon, mens stiplete kurver viser resultater for haug.  
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Figur 31 viser sammenligning mellom resultater oppnådd med WipFrag og Split Desktop for 
fraksjon 20/250 mm. Fordelingskurvene er gjennomsnitt av kurvene for alle posisjoner og alle 
bilder per posisjon. Det vises resultater både for flat og haug fraksjon. Observasjoner er: 

• Begge programmene gir steinstørrelsesfordelingskurver for flat fraksjon som er mer vektet 
mot mindre stein enn fordelingskurvene for haug fraksjon.  

• For flat fraksjon gir Split Desktop en større andel mindre stein enn WipFrag 
• Beregnet maksimum steinstørrelse for Split Desktop avviker lite fra manuelt målte verdier 

på flat fraksjon, mens det er store avvik for steinhaug 
• Beregnet maksimum steinstørrelse for WipFrag avviker endel fra manuelt målte verdier, 

både for flate og steinhauger 
• Forskjellen mellom fordelingskurvene for flat fraksjon og haug er mindre for Split Desktop 

enn for WipFrag 

4.4 Fraksjon 0-700 mm 

4.4.1 Fraksjon 0/700 mm flat 
Figur 32 viser WipFrag måleresultater for fraksjon 0-700 mm for flat fraksjon. Det er mye variasjon 
mellom fordelingskurvene. Dette er stort sett på grunn av at det er mye variasjoner i steinstørrelse i 
de ulike områdene (posisjon 1-4). Noen posisjoner inneholder noen store steiner som utgjør mye av 
steinmassene (se eksempler av bilder for posisjon 4 og 2 i Figur 40 og Figur 41).  
 
Figur 33 viser Split Desktop måleresultater for fraksjon 0-700 mm flat fraksjon. Vi ser også her stor 
variasjon mellom fordelingskurvene av samme grunn. I tillegg ser det ut som at Split Desktop 
beregner større stein enn WipFrag. 90 % kryssing for Split Desktop ligger på 600 og 1000 mm for 
posisjon 5 og 4, mens de er på 400 og 800 for de samme posisjonene for WipFrag. Manuell måling 
av den største steinen var på 800 mm og ligger nærmest resultatet fra WipFrag. 
 

 
Figur 32: Fordelingskurver beregnet av WipFrag for 0-700 mm flat fraksjon for 4 posisjoner. 

Maksimum beregnet steinstørrelse (MAX) er gitt i tegnforklaring 
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Figur 33: Fordelingskurver beregnet av Split Desktop for 0-700 mm flat fraksjon for 4 

posisjoner.  Maksimum beregnet steinstørrelse (MAX) er gitt i tegnforklaring 
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Figur 34: WipFrag segmentert bilde av 0-
700 mm flat fraksjon posisjon 3. 

 
Figur 35: Split Desktop segmentert bilde av 
0-700 mm flat fraksjon posisjon 3. 

 
Figur 36: WipFrag segmentert bilde av 0-
700 mm flat fraksjon posisjon 4. 

 

 
Figur 37: Split Desktop segmentert bilde av 
0-700 mm flat fraksjon posisjon 4. 
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4.4.2 Fraksjon 0-700 mm haug 
Figur 38 viser WipFrag måleresultater for fraksjon 0-700 mm i haug. Figur 39 viser Split Desktop 
måleresultater for fraksjon 0-700 mm i haug. Vi ser en del variasjon mellom fordelingskurvene på 
grunn av inhomogenitet i fraksjonen. Split Desktop ser også her ut til å beregne større stein enn 
WipFrag. 
  

 
Figur 38: Wipfrags fordelingskurver for fraksjon 0-700 mm i haug for 4 posisjoner. 

Maksimum beregnet steinstørrelse (MAX) er gitt i tegnforklaring 

 
Figur 39: Split Desktop fordelingskurver for fraksjon 0-700 mm i haug for 4 posisjoner. 

Maksimum beregnet steinstørrelse (MAX) er gitt i tegnforklaring 
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Figur 40: Wipfrag segmentert bilde for 0-
700 flat fraksjon, posisjon 4.  

 
Figur 41: Wipfrag segmentert bilde for 0-
700 flat fraksjon posisjon 2. 

 
Figur 42 viser sammenligning mellom resultater oppnådd med WipFrag og Split Desktop for 
fraksjon 0/700 mm. Fordelingskurvene er gjennomsnitt av kurvene for alle posisjoner og alle bilder 
per posisjon. Det vises resultater både for flat fraksjon og i haug. Observasjoner er: 
 

• Begge programmene gir steinstørrelsesfordelingskurver for flat fraksjon som er mer vektet 
mot mindre stein enn fordelingskurvene for haug fraksjon 

• For flat fraksjon gir WipFrag steinstørrelsesfordeling med mindre stein enn Split Deskop. 
Dette er annerledes enn hva vi oppnådde for de andre fraksjonene 

• Forskjellen mellom fordelingskurver for flat fraksjon og haug er mindre for WipFrag enn 
Split Desktop 

• Beregnet maksimum steinstørrelse for WipFrag avviker lite fra manuelt målte verdier på 
flat fraksjon og for steinhaug 

• Beregnet maksimum steinstørrelse for Split Desktop avviker en del fra manuelt målte 
verdier, både for flat fraksjon og steinhaug 
  

Når man ser på fordelingene, får man verdier på hhv 10% og 90% på ca. 40 mm og 400 mm for 
WipFrag og 65 mm og 550 mm for Split Desktop.  
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Figur 42: Fordelingskurvene for 0-700 mm flat fraksjon og haug. Split Desktop resultater er 
vist i blått og WipFrag i rødt. Heltrukne linjer viser resultater for flat fraksjon mens stiplete 
linjer viser resultater for haug.  

4.5 RealSense data 
Fraksjon 20/120 mm og 20/250 mm planert flat ble undersøkt med RealSense. Figur 43 viser 
dybdebildet for fraksjon 20/120 mm i posisjon 2, mens Figur 44 viser dybdebildet for fraksjon 20/250 
mm i posisjon 1. Dybden er kodet i gråtone, der lysere farger indikerer lang avstand og mørkere 
farger indikerer kort avstand. Fargeskalaen til høyre for bildet viser dybdeskalaen i mm. Dybden 
indikerer avstand fra kamera til fraksjonen. Bildene ble ikke segmentert og steinstørrelsesfordeling 
ble ikke beregnet på grunn av at det finnes ikke ferdig programvare for å gjøre dette på 3D-data. Det 
er mange punkter i bilder som gikk i metning under opptak og som gjør at dybden ikke er beregnet 
på disse punktene. Dybdedataene er glattede pga avstand og virkemåten til sensoren. Sensoren bruker 
egentlig et område av flere piksler for å beregne avstand til en gitt piksel. For å kunne oppnå skarpere 
dybdebilder måte vi ha tatt data fra kortere avstand, noe som ville ha begrenset synsfeltet betydelig. 
Vi viser for hvert dybdebilde 3 horisontale høydeprofiler markert som rød, blå og lilla linjer.  
Vi ser for begge fraksjonene at dybdedataene oscillerer rundt en gjennomsnittsverdi. Min-maks verdi 
for disse oscillasjonene er ~90 mm for 20-120 mm fraksjon og 120-150 mm for fraksjon 20-250 mm. 
Dette samsvarer bra med gjennomsnittsverdi for steinstørrelse i disse to fraksjonene.  
Vi oppsummerer under fordeler og ulemper for denne type 3D-kamera.  
 

 Fordeler Ulemper 
RealSense Tar 3D -data 

God dybdenøyaktighet for 
nærhold ~ 10 mm for avstand 
< 1.5 m  
X,Y oppløsning på ~2 mm på 
1.8 meter avstand 
Billig sensor (< 3000 NOK) 
 

For dårlig nøyaktighet for 
avstand over 1.5 m avstand 
Følsomt for skarpt sollys 
Ikke noe ferdig programvare 
for segmentering av 
dybdedata 
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Figur 43: RealSense dybdedata for fraksjon 1 posisjon 2. Den øverste figuren viser et 
dybdebilde av fraksjonen. Det nederste bildet viser høyde fordelingskurven langs 3 linjer (for 
rad 200, 400 og 700, som er indikert på det øverste bildet). 

 

 

 
Figur 44: RealSense- data for fraksjon 2 posisjon 1. Den øverste figuren viser et dybde bilde 
av fraksjonen. Det nederste bildet viser høydefordelingskurven langs 3 linjer (rad 200, 400 og 
700) 
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4.6 LIDAR -data 
Figur 45, Figur 46 og              Figur 47 viser punktskyer for fraksjon 0-700 mm, punktsky 
overlappet med RGB bilder for fraksjon 0-700 mm og punktskyen for fraksjon 20-250 mm. Man 
ser at man enkelt kan se stein som er 10-20 cm i størrelser på alle fraksjoner.  
Det ser ikke ut til at LIDAR-data er påvirket av solen. LIDAR belyser et veldig lite område av 
gangen. Dette betyr at signalet fra LIDARen overdøver sollyset og at datakvaliteten er lite påvirket 
av sol. Merk at avstandsnøyaktigheten for denne LIDAR-typen er i teorien ~1-2 mm for avstander 
opp til 120 meter.  
 

 
Figur 45: 3D punktsky for fraksjon 0-700 mm tatt med LIDAR. Avstandene er gitt i meter.  
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Figur 46: Punktsky for fraksjon 0-700 mm med RGB-verdier fra det integrerte 
digitalkameraet i laserskanneren. De hvite områdene i denne XYZ laser 3D-modellen er 
områder hvor avstand (XYZ lasserpunkter) ikke kunne beregnes fordi disse områdene lå i 
skyggen bak andre store steiner sett fra laseroppstillingen. 

 

 
             Figur 47: 3D punktsky for 20-250 mm fraksjon. 
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Figur 48: Overlappet RGB-bilde og 3D punktskyer for fraksjon 20-120 mm og 20-250 mm 

 

4.7 Sammenligning og potensialet for 3D-systemer  
RealSense er billig, men krever avbildning på kort avstand (lite bildeutsnitt) for å gi god nok 
nøyaktighet og er derfor ikke så aktuell for denne applikasjonen. RealSense bruker såkalt 
stereoavbildning: to kameraer er brukt for å beregne dybdedata. Dybdepresisjon i denne teknikken 
er invers proporsjonal med avstanden mellom kameraene. RealSense bruker en kort avstand mellom 
de to kameraene, noe som gjør at dybdepresisjonen ikke blir høy nok for denne applikasjonen. Til 
sammenligning utnytter PortaMetrics, et målesystem som vi testet i første forstudie, også 
stereoavbildning. Dette er et system som er 4-5 ganger større en RealSense, noe som innebærer en 
mye større avstand mellom kameraene og dermed en høyere dybdepresisjon.  
 
LIDAR kan avbilde større områder av gangen og med høy presisjon. Vi ser steinstørrelser ganske 
bra ned til ca. 10 cm og kan se noen mindre stein ved gitt avstand. Dybdepresisjon er oppgitt å være 
2 mm fra leverandør for gitt avstand og X,Y presisjon er også rundt 2 mm. Vi har ikke verifisert disse 
tallene eksperimentelt. Denne teknikken har et stor potensial for å måle steinstørrelsesordeling, men 
utstyret er forholdsvis kostbart. Det finnes flere studier som har evaluert potensialet til LIDAR for 
måling av steinstørrelsesfordeling de siste årene (se Thurley 2009, 2011, 2012). En bedrift i 
Australia, Innovative Machine Vision Pty Ltd, ser også ut å ha utviklet teknikken og programvare 
for anvendelse til måling av steinstørrelsesfordeling. Vi har hatt kontakt med selskapet, men de var 
ikke villige til å teste deres programvare på våre data.  
 

5 Resultater for Hokksund 

5.1 Fraksjon 20/120 mm 

5.1.1 Fraksjon 20/120 mm flat 
Figur 49 og Figur 50 viser steinstørrelsesfordeling beregnet av Wipfrag og Splitdesktop. 
Referansekurven for denne fraksjonen er vist i svart. WipFrag ser ut til å beregne 
steinstørrelsesfordeling som ligger nær opptil referansekurven. Det er noe overestimering av 
steinstørrelse for stein < 60 mm og underestimering for stein >60 mm. Split Desktop underestimerer 
alle stein under 150mm. Det segmenterte bildet i Figur 53 viser at det er mer oversegmentering i 
skyggeområder med Split Desktop, noe som kan medføre at steinene beregnes som mindre enn det 
de faktisk er.  
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Figur 49: WipFrag fordelingskurver for 20/120 fraksjon, for alle posisjoner inklusiv 
referansekurve. Maksimum beregnet steinstørrelse (MAX) er gitt i tegnforklaringen. 

 
Figur 50: Split Desktop fordelingskurver for 20/120 fraksjon, for alle posisjoner inklusiv 
referansekurve. Maksimum beregnet steinstørrelse (MAX) er gitt i tegnforklaring 
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Figur 51: Opprinnelig bilde 
av 20/120 mm fraksjon, 
posisjon 1 

 
Figur 52: WipFrag 
Segmentert bilde av 20/120 
mm fraksjon, posisjon 1 

 
Figur 53: Split Desktop 
Segmentert bildet av 20/120 
mm fraksjon, posisjon 1 

5.1.2 Fraksjon 20/120 mm haug 
Figur 54 og Figur 55 viser steinstørrelsesfordeling beregnet av Wipfrag og Split Desktop for 20/120 
mm i haug. Referansekurven er vist i svart. WipFrag ser ut å beregne nokså riktig 
steinstørrelsesfordeling selv om det er noe underestimering av steinstørrelse for stein < 60 mm og 
overestimering for stein >60 mm. Split Desktop underestimerer også steinstørrelse, men mindre enn 
når fraksjonen var planert. Merk at fordelingskurvene for posisjon 1 er forskjøvet til høyre for begge 
programmene og det skyldes antageligvis feil i segmenteringen for denne posisjonen i forhold til de 
andre posisjoner. Ut ifra de segmenterte bildene vist i  Figur 56 til Figur 58 ser det ut som at det er 
mer oversegmentering i skyggeområder for Split desktop, noe som kan medføre at steinene beregnes 
som mindre enn det de faktisk er. 
 

 
Figur 54: WipFrag måleresultater for fraksjon 1 haug for 4 posisjoner med referansekurve. 
Maksimum beregnet steinstørrelse (MAX) er gitt i tegnforklaringen. 
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Figur 55: Split Desktop fraksjon 1 hauge. Alle posisjoner er representert. Referansekurven 
fra Franzefoss er også vist. Maksimum beregnet steinstørrelse (MAX) er gitt i 
tegnforklaringen.. 

 

 
Figur 56: Originalt bilde av 
20/120 mm haug fraksjon, 
posisjon 1 

 
Figur 57: WipFrag 
segmentert bilde av 20/120 
mm haug fraksjon, posisjon 
1 

 
Figur 58: Split Desktop 
segmentert bilde av 20/120 
mm haug fraksjon, posisjon 
1 

 
Figur 59 viser sammenligning mellom resultater oppnådd med WipFrag og Split Desktop for 
fraksjon 22/120 mm. Fordelingskurvene er gjennomsnitt av kurvene for alle posisjoner og alle 
bilder per posisjon. Det vises resultater både for flat fraksjon og haug. Observasjoner er: 
 

• Wipfrag gir tilnærmet likt resultat for haug og flat fraksjon  
• For flat fraksjon underestimerer Split Desktop noe steinstørrelser  
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• For haug gir Split Desktop resultater tilnærmet referansekurven 
• Beregnet maksimum steinstørrelse for Split Desktop avviker lite fra manuelt målte verdier 

på flat fraksjon og for steinhaug.  
• Beregnet maksimum steinstørrelse for WipFrag avviker litt fra manuelt målte verdier, både 

for flat fraksjon og steinhauger.  
 

  
Figur 59: Fordelingskurvene for fraksjon 22/120 mm flat og haug. Split Desktop resultatene er 
vist i blått og WipFrag i rødt. Heltrukne kurver viser resultater for flat fraksjon, mens stiplete 
kurver viser resultater for haug. Hokksund referansekurven for 22/120 mm er vist i svart. 

5.2 Fraksjon 20/250 mm 

5.2.1 Fraksjon 20/250 mm flat 
Figur 60 og Figur 61 viser fordelingskurvene beregnet av WipFrag og Split Desktop. Siden vi ikke 
har riktig referansekurve kan vi ikke si noe om nøyaktigheten til de to systemene.. 100 % kryssing 
oppnås for steinstørrelse lik ~200 mm for Wipfrag og ca. 250 for Split Desktop. Vi ser også at det er 
litt mer variasjon i fordelingskurvene for Split Desktop enn for WipFrag. Det skilles spesielt i 
posisjon 2 i Split Desktop, som antageligvis er resultat av en segmenteringsfeil (se diskusjon i avsnitt 
6) hvor bildet inneholder flere steiner som beregnes som én stor stein.   
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Figur 60: WipFrag måleresultater for fraksjon 20-250 flatt planert. Alle posisjoner er 

representert. Maksimum beregnet steinstørrelse (MAX) er gitt i tegnforklaringen. 

 
Figur 61: Split Desktop måleresultater for fraksjon 20-250 flatt planert. Alle posisjoner er 

representert. Maksimum beregnet steinstørrelse (MAX) er gitt i tegnforklaringen. 
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Figur 62: Originalt bilde av 
20/250 mm flat fraksjon, 
posisjon 1 

 
Figur 63: WipFrag 
segmentert bilde av 20/250 
mm flat fraksjon, posisjon 1 

 
Figur 64: Split Desktop 
bilde av 20/250 mm flat 
fraksjon, posisjon 1 

5.2.2 Fraksjon 20/250 mm haug 
Figur 65 og Figur 66 viser fordelingskurvene beregnet av WipFrag og Split Desktop på 20/250 mm 
flat fraksjon. Siden vi ikke har riktig referansekurve kan vi ikke si noe om nøyaktighet til de to 
systemene. Det er noe mer spredning i kurvene med Wipfrag enn med Split Desktop. WipFrag 
beregner større stein enn Split Desktop, spesielt for posisjon 3. Dette er antageligvis en 
segmenteringsfeil (se diskusjon i avsnitt 6) hvor bildet inneholder flere steiner som beregnes som én 
stor stein av WipFrag.   
 

 
Figur 65: WipFrag måleresultater for fraksjon 2 haug. Alle posisjoner er representert. 

Maksimum beregnet steinstørrelse (MAX) er gitt i tegnforklaring 
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Figur 66: Split Desktop måleresultater for fraksjon 2 haug. Alle posisjoner er representert. 

Maksimum beregnet steinstørrelse (MAX) er gitt i tegnforklaring 

 
Figur 67: Originalt bilde av 
20/250 mm haug fraksjon, 
posisjon 2 

 
Figur 68: WipFrag 
segmentert bilde av 20/250 
mm haug fraksjon, posisjon 
2 

 
Figur 69: Split Desktop 
segmentert bilde av 20/250 
mm haug fraksjon, posisjon 
2 

 
Figur 70 viser sammenligning mellom resultater oppnådd med WipFrag og Split Desktop for 
fraksjon 20-250 mm. Fordelingskurvene er gjennomsnitt av kurvene for alle posisjoner og alle 
posisjoner. Det vises resultater både for flat fraksjon og haug. Manuell måling av steinstørrelse er: 

• Minste: 16 mm 
• Største: 310 mm 

Observasjoner er: 
• Wipfrag og Split Desktop gir like resultater både for flat fraksjon og haug  
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• Begge programmene gir steinstørrelsesfordelingsskurver for flat fraksjon som er litt mer 
vektet mot mindre stein enn  fordelingskurvene for haug.  

• Beregnet maksimum steinstørrelse for Split Desktop og WipFrag avviker lite fra manuelt 
målte verdier både på flat fraksjon og for steinhaug.  

 

 
Figur 70: Fordelingskurvene for fraksjon 20-250 mm flat og haug. Split Desktop resultater er 
vist i blått og WipFrag i rødt. Heltrukne kurver viser resultater for flat fraksjon, mens 
stiplete kurver viser resultater for haug.  

5.3 Fraksjon 0/700 mm 

5.3.1 Fraksjon 0/700 mm flat 
Figur 71 og Figur 72 viser fordelingskurvene beregnet av WipFrag og Split Desktop på fraksjon 0-
700 mm flatt planert ut. Siden vi ikke har referansekurven kan vi ikke si noe om nøyaktigheten til de 
to systemene. Det ser ut til at man også her oppnår omtrent de samme fordelingskurvene for begge 
programmene. Det er mer spredning i kurvene med Wipfrag enn med Split Desktop. Posisjon 4 skiller 
seg fra de andre for begge programmene på grunn av at det er større stein i posisjon 4 enn i de andre 
posisjoner. Det er også tydeligvis en ukorrigert segmenteringsfeil for WipFrag i posisjon 1.  
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Figur 71: WipFrag måleresultater for fraksjon 0-700mm flatt planert ut. Alle posisjoner er 

representert. Maksimum beregnet steinstørrelse (MAX) er gitt i tegnforklaringen. 

 
Figur 72: Split Desktop måleresultater for fraksjon 0-700mm flatt planert ut. Alle posisjoner 

er representert. Maksimum beregnet steinstørrelse (MAX) er gitt i tegnforklaring 
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Figur 73: Originalt bilde av 
0/700 mm flat fraksjon, 
posisjon 1 

 
Figur 74: WipFrag 
segmentert bilde av 0/700 
mm flat fraksjon, posisjon 1 

 
Figur 75: Split Desktop 
segmentert bilde av 0/700 
mm flat fraksjon, posisjon 1 

 
 

5.3.2 Fraksjon 0/700 mm haug 
Figur 76 og Figur 77 viser fordelingskurvene beregnet av WipFrag og Split Desktop for fraksjon 
0/700 mm i haug. Vi får også her omtrent samme steinstørrelsesfordeling for begge programmene. 
Vi ser også her mer spredning i fordelingskurvene beregnet av WipFrag. Noen generelle 
observasjoner er: 
 

• Fordelingskurve for posisjon 4 skiller seg fra de andre for begge programmer på grunn av 
at det er et par veldig store steiner i denne posisjonen.  

• Split Desktop hadde problemer med å segmentere riktig på noen områder. Tydeligvis var 
det på grunn av at det er både store og små steiner i bildet. Det var mye oversegmentering 
på noen av de største steinene og det trengtes en del  manuelt korrigerings arbeid  

• For posisjon 2, 3 og 4 er fordelingskurvene for WipFrag noe mer vektet mot større stein 
enn Split Desktop.  
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Figur 76: WipFrag måleresultater for 0-700mm i haug. Alle posisjoner er representert. 
Maksimum beregnet steinstørrelse (MAX) er gitt i tegnforklaringen. 

 

 
Figur 77: Split Desktop måleresultater for 0-700mm i haug. Alle posisjoner er representert. 
Maksimum beregnet steinstørrelse (MAX) er gitt i tegnforklaringen. 
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Figur 78: Originalt bilde av 
0/700 mm i haug , posisjon 2 

 
Figur 79: WipFrag 
segmentert bilde av 0/700 
mm i haug  

 
Figur 80: Split Desktop 
segmentert bilde av 0/700 
mm   

 
Figur 81 viser sammenligning mellom resultater oppnådd med WipFrag og Split Desktop for 
fraksjon 0-700 mm. Fordelingskurvene er gjennomsnitt av kurvene for alle posisjoner. Det vises 
resultater både for flat fraksjon og haug. Manuell måling av steinstørrelse ga: Minste stein: 8 mm 
og største stein: 950 mm 
 
Observasjoner er: 

• Wipfrag og Split Desktop gir lite forskjeller på målinger på flat fraksjpon og haug 
• For steinstørrelser under ~400 mm gir begge programmene steinstørrelsesfordelingskurver 

for flat fraksjon som er mer vektet mot mindre stein enn fordelingskurvene for haug. Man 
ser motsatt oppførsel for stein over 400 mm. Inspeksjon av bildene viser at gjennomsnittlig 
størrelse for steinene i haug er en del større enn for flat fraksjon (se Figur 78 versus Figur 
73). Det er en posisjon for flat fraksjon som har en stein som er beregnet å være over 950 
mm stor. Den ser ut til å gi et stort utslag på gjennomsnittet av fordelingskurvene for flat 
fraksjon for > 600 mm.  

• Beregnet maksimum steinstørrelse for Split Desktop og WipFrag avviker lite fra manuelt 
målte verdier på flat fraksjon og for steinhaug.  
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Figur 81:  Fordelingskurvene for fraksjon 0-700s mm flat og haug. Split Desktop resultater er 
vist i blått og WipFrag i rødt. Heltrukne kurver viser resultater for flat fraksjon mens stiplete 
kurver viser resultater for haug 

6 Effekt av manuell korrigering  
Vi har utført en 100 % manuell segmentering på Franzefoss fraksjon 20-250 mm flat og haug med 
WipFrag og 0-700 mm flat med Split Desktop. Steinstørrelsesfordeling oppnådd med 100 % manuell 
korrigering er sammenlignet med opprinnelig segmentering som inneholder begrenset med manuell 
korrigering. Resultatene er presentert i Figur 82, Figur 83 og Figur 84 for fraksjon 20-250 mm flat. 
Vi ser at for denne fraksjonen gir 100 % manuell redigering omtrent samme resultater som med 
opprinnelig segmentering, men med en liten forskyvning mot mindre steinstørrelser. 
 

 
Figur 82: Manuelt korrigert segmentert 
bilde av fraksjon 20-250 mm flat posisjon 1. 

 
Figur 83: Opprinnelig segmentert bilde med 
begrenset manuell korrigering på fraksjon 
20-250 mm flat posisjon 1. 
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Figur 84: Effekt av 100 % manuell segmentering av WipFrag bilder for 20-250 mm utplanert 
fraksjon for posisjon 4. Manuell korrigering er vist i rødt, mens opprinnelig segmentert bilde 

er vist i blått. 

Manuell korrigering av fraksjon 20-250 mm i haug er vist i Figur 85, Figur 86 og Figur 87. Vi ser 
at det er store forskjeller mellom 100 % manuelt segmentert og opprinnelig segmentert bilde. Dette 
gjelder spesielt for steinstørrelse over 100 mm. På Figur 86 kan man se at er en del 
undersegmentering (vist med røde piler). Det vil si at stein vil beregnes som mye større enn det de 
faktisk er, og det reflekteres i fordelingskurvene.  
 

 
Figur 85: Manuelt segmentert bilde av 
fraksjon 20-250 mm haug posisjon 1 

 
Figur 86: Opprinnelig segmentert bilde av 
fraksjon 20-250 mm haug posisjon 1 
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Figur 87: Effekt av manuell segmentering av WipFrag for fraksjon 20-250 mm i haug for 

posisjon 1. Manuell korrigering er vist i rødt, mens opprinnelig segmentert bilde er vist i blått 

Manuell segmentering ved hjelp Split Desktop ble utført på alle posisjoner i fraksjonen 0-700 mm 
flat. Manuelt og opprinnelig segmentert bilder er presentert i Figur 88 til Figur 91. 
Steinstørrelsesfordeling er presentert i Figur 92. Vi ser at det er med undersegmentering med 
opprinnelig segmentert bildene for steinstørrelse<600 mm. Det skyldes spesielt at det er noen små 
steiner som ikke er segmentert riktig. Dette kan sees spesielt når man sammenligner opprinnelig 
segmentering på Figur 90 og manuelle segmentering på Figur 91.  
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Figur 88: Manuelt segmentert bilde av 
fraksjon 0-700 mm flat posisjon 4  

 
Figur 89: Opprinnelig segmentert bilde av 
fraksjon 0-700 mm flat posisjon 4  

 
Figur 90: Manuelt segmentert bilde av 
fraksjon 0-700 mm flat posisjon 2  

 
Figur 91: Opprinnelig segmentert bilde av 
fraksjon 0-700 mm flat posisjon 2  

 

 
Figur 92: Effekt av manuell segmentering av Split Dekstop bilder for 0-700 mm flat for posisjon 
1, 2, 3 og 4. Manuell segmentering er vist i rødt, mens opprinnelig er vist i blått.   
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6.1 Sammenligning mellom Franzefoss og Hokksund  
Vi sammenligner fordelingskurvene beregnet på fraksjoner fra HokkSund og Franzefoss med 
WipFrag og Split Desktop for 20-120 mm, 20-250 mm og 0-700 mm. Generelt ser man at 
steinstørrelsesfordelingskurvene for Hokksund indikerer mindre stein enn Franzefoss, for fraksjon 
20-120 mm, 20-250 mm både for flat og haug. Når vi ser på bildene på Hokksund og Franzefoss, ser 
man at det er også en forskjell i steinstørrelsene både for 20-120 mm (se for eksempel Figur 51, Figur 
52 for Hokksund bilder og Figur 15, Figur 20 for Franzefoss bilder) og 20-250 mm (Figur 62, Figur 
67 for Hokksund bilder og Figur 25, Figur 29 for Franzefoss bilder). For fraksjon 0-700 mm er 
forskjellen mellom Hokksund og Franzefoss liten. Det er stort sett store stein i denne fraksjonen, og 
når programmene gjør segmenteringsfeil er det lettere å korrigere, enn med de mindre fraksjonene 
(20-120 mm og 20-250 mm).  

6.2 Fraksjon 20-120 mm  
Fordelingskurvene beregnet for testene utført på Franzefoss og Hokksund gir like resultater, se 
Figur 93. Vi ser at referansekurvene beregnet for Hokksund indikere mindre steinstørrelse enn 
Franzefoss. Dette er gjenspeiles i de målte fordelingskurvene. 

 
Figur 93: Fordelingskurvene for fraksjon 20-120 mm flat. WipFrag kurvene er vist i rødt. Split 
Desktop kurvene er vist i blått. Resultat fra Hokksund er vist med heltrukken linje, mens resultat fra 
Franzefoss er vist med stiplet linje.  

 
Figur 94: Fordelingskurvene for fraksjon 20-120 mm haug. WipFrag kurvene er vist i rødt. Split 
Desktop kurvene er vist i blått. Resultat fra Hokksund er vist med heltrukken linje, mens resultat fra 
Franzefoss er vist med stiplet linje. 
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6.3 Fraksjon 20-250 mm 
For denne fraksjonen kan vi også observere at fordelingskurvene beregnet i Hokksund ser ut til å ha 
mindre steinstørrelse enn Franzefoss.  

 
Figur 95: Fordelingskurvene for fraksjon 20-250 mm flat. WipFrag kurvene er vist i rødt. 
Split Desktop kurvene er vist i blått. Resultat fra Hokksund test er vist med heltrukken linje 
mens resultat fra Franzefoss er vist med stiplet linje. 

 
Figur 96: Fordelingskurvene for fraksjon 20-250 mm haug. WipFrag kurvene er vist i rødt. 
Split Desktop kurvene er vist i blått. Resultat fra Hokksund test er vist med heltrukken linje 
mens resultat fra Franzefoss er vist med stiplet linje. 
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6.4 Fraksjon 0-700 mm 
For denne fraksjonen gir begge programmene ganske like resultater for Hokksund og Franzefoss. Vi 
observerer ikke at det er noen målinger som gir store avvik. Fordelingskurvene varierer lite, med 
unntak av WipFrag målinger på haug i Franzefoss.  

 
Figur 97: Fordelingskurvene for fraksjon 0-700 mm flat. WipFrag kurvene er vist i rødt. 
Split Desktop kurvene er vist i blått. Resultat fra Hokksund test er vist med heltrukken linje, 
mens resultat fra Franzefoss er vist med stiplet linje. 

 
Figur 98: Fordelingskurvene for fraksjon 0-700 mm haug. WipFrag kurvene er vist i rødt. 
Split Desktop kurvene er vist i blått. Resultat fra Hokksund test er vist med heltrukken linje, 
mens resultat fra Franzefoss er vist med stiplet linje. 
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7 Anbefalinger for bildeopptak og forhold som påvirker steinstørrelsesfordeling 
Anbefalinger mht. utstyr, kamerainnstillinger og lysforhold: 
 
Anbefaling for utstyr: 
Utstyr: Man trenger kamera og objektiv slik at man får minimum 20 piksler per cm, dvs 0.5 
mm/piksel. Vi brukte et 6 MP kamera og tok bilder fra 1.8 meters avstand for å avbilde et område 
som er ~1.3m x 1 m, dvs. en oppløsning på ~0.5 mm per piksel. Med et 24 MP kamera vil både 
avstanden mellom kamera og stein og bildeutsnittet dobles ved å beholde samme oppløsning. Jo 
større utsnitt man klarer å ta bilde av, jo flere steiner vil avbildes og jo bedre estimat av 
fordelingskurven vil oppnås.  
 
Kamerainnstilling: Vi benyttet automatisk justering av parameterne og anbefaler å gjøre det samme 
i de fleste tilfeller. Bildene må være skarpe og ha god kontrast for å gi gode resultater. 
 
Anbefaling om bildeopptak: 
Planert fraksjon versus haug fraksjon:  
For å få nøyaktige resultater må steinmassen være plan og kamera må pekeloddrett på planet. Det er 
derfor å foretrekke å ta bilder av planerte fraksjoner med kamera pekende rett ned mot fraksjon (se 
Figur 6).  Man må deretter passe på å plassere kamerastativet slik at kameraets skygge ikke blir synlig 
i bildet. Med en planert fraksjon og kamera sentrert i midten har man bedre kontroll og planere flater 
med mindre skygger.  
 
Når det er store variasjoner i avstand mellom steinmassen og kamera, for eksempel i en steinhaug 
(se Figur 8) blir målingene mindre nøyaktig, og det anbefales å ha mest mulig lik avstand mellom 
steinene og kamera, dvs minst mulig perspektiv i bildet. 
 
Solretning: Når man tar bilder av steinhauger blir resultatene best ved å ha sol bakfra. Og en mest 
mulig plan steinmasse Man unngår da for store skygger som gir redusert nøyaktighet. Når bilder tas 
av planerte fraksjoner er det en fordel når sola er høyt oppe slik at det blir minst mulig skygger.  
  
Bildeopptak: 
Ved bildeopptak anbefales det å ta så stort utsnitt som mulig, samt å passe på at de minste steinene 
er god nok oppløst. Man bør også ta flere bilder med ulike utsnitt. Det er da viktig å huske å 
inkludere kalibreringsobjekt i alle bildene.  
 
Antall stein som bør avbildes: 
WipFrag anbefaler å ha 100-1000 stein i hvert bilde for at målingene og beregnet 
steinstørrelsesfordeling blir representative.  
 
Anbefaling for bruk av programmene: 
Både WipFrag og Split Desktop anbefaler å unngå for mye manuell redigering. Det er bedre å 
korrigere manuelt for de største feil, eller de største steinene og/eller ta mange bilder av samme 
fraksjon.  
 
Vi erfarte at med noen fraksjoner var det bedre å bruke innstillinger i programmene som gir 
oversegmentering og manuelt korrigere for dette, enn motsatt. Når programmene undersegmenterer 
(slår sammen flere steiner til én), skjer det ofte på små steiner, og de er vanskeligere å korrigere 
manuelt.  
 
Når man ser at fordelingskurvene gir for store steinstørrelser i forhold til det som er forventet, bør 
bildesegmentering sjekkes for segmenteringsfeil. 
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• Dette gjøres ved å trykke på en stein i bilde og "partikkel segmentering" vises i rødt. Man 

kan da sjekke kvaliteten til segmenteringen 
• I praksis er dette vanskelig å gjøre for alle stein i bildet, så en annen måte er rett og slett å 

prøve å bruke innstillinger i programmene som gir en større grad av segmentering og sjekke 
fordelingskurvene på nytt. Hvis en ser at det er stor forandring i fordelingskurvene og at man 
nærmer seg det som er antatt å være riktig fordeling.  
 

En god måte å velge parameterne i programmene på en gitt fraksjon, er å analysere noen bilder 
manuelt. Dette vil gi en indikasjon for den gitte fraksjonen.  
 
Det er viktig at fraksjonen som ønskes å analyseres dekker hele synsfeltet til kameraet. Om den ikke 
gjør det (for eksempel at man ser det som står lengre bort bak en haug), må regionene manuelt fjernes 
med programmet.  

8 Oppsummering 
Generelt sett gir Split Desktop noe mer nøyaktige resultater enn WipFrag, det er mer brukervennlig, 
men er mindre egnet til manuell redigering av de segmenterte bildene. Wipfrags manuelle redigering 
med lassoverktøy er i motsetning til Split Desktop veldig lett å bruke. Begge programmene har litt 
problemer med å segmentere bilder med blanding av store og små steiner. De to programmene krever 
i de fleste tilfeller manuell redigering og har vanskelig for å korrigere for perspektiveffekter. Begge 
programmene gir mer nøyaktige resultater på planerte fraksjoner i forhold til målinger på 
steinhauger. Vi oppsummerer i tabellen under noen viktige punkt med WipFrag og Split Desktop. 
 
Bruk av 3D data for steinstørrelsesanalyse er et umodent felt med få kommersielle systemer. 3D 
kamera RealSense er billig, men krever avbildning på kort avstand (lite bildeutsnitt) for å gi god 
nok nøyaktighet og er derfor ikke aktuell for denne applikasjonen. LIDAR er dyrt, men kan avbilde 
større områder av gangen med relativt god nøyaktighet. Det krever mye arbeid å utvikle et robust 
analyseverktøy for å segmentere 3D-dataene. Et alternativ kan være å få Innovative Machine 
Vision Pty Ltd til å teste deres programvare på 3D dataene.  
 
Tabell 7: Fordeler og ulemper med WipFrag og Split Desktop 

 Fordeler Ulemper 
Split 
Desktop 

Generelt sett bedre automatisk segmentering 
enn WipFrag 
Mindre behov for manuell korrigering 
Håndterer i stor grad skygger 
Enklere å sette seg inn i programmet enn 
WipFrag 
Enklere organisering: 

Høyreklikk på bilder i programmet 
veksler mellom segmentert bilde 
og histogram  
Enklere å indeksere mapper, flytte 
data og flytte analysene 

Alle manuelle redigeringer må 
gjøres med frihånd  

 
Programmer sliter litt med 
stor/små stein variasjoner (se 
fraksjon 4) 
 
 

WipFrag Manuell redigering med lasso verktøy 
 

Tungvint overføring av data 
mellom PC og IPAD 
Mindre tolerant for 
skyggevariasjoner  



 

PROSJEKTNR / SAK NR 
102018482 

 
 

51 av 54 

 

Basert på de utførte testene har vi i  Tabell 8 oppsummert anbefalinger av system ut fra 
bruksområder, der vi veier behov for redigering mot nøyaktighet, samt behov for planering av 
steinmassene. WipFrag på Ipad anbefales når det er behov for raskt opptak av bilder og raskt og 
enkelt manuell redigering og når behov for presisjon er middels.  Når det er høye krav til presisjon, 
anbefaler vi SplitDesktop. 
 
Tabell 8: Anbefaling av systemet ut av bruksområder 

Anvendelse Programvare Stein fraksjon Behov for manuell 
redigering 

Entreprenørens behov 
for å planlegge 
hvordan massen kan 
settes sammen til den 
riktige størrelse og 
gradering.  

WipFrag på Ipad Haug For de største 
steinene. Fordel å ta 
flere bilder av massen 
og akkumulere 
resultatene. 

Kontroll på 
byggeplassen 
(stikkprøver) fra 
byggherren 
(presisjonsnivå = 
omtrentlig). 
 

WipFrag på Ipad Haug  For de store steinene 

Spesielt viktige 
leveranser med tanke 
på høyere krav til 
steinstørrelse og 
gradering 
(presisjonsnivå = best 
mulig).  
 

Split Desktop  Planert  For de store steinene, 
og eventuelt 
korrigering av andre 
feil 
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A Split Desktop og Wipfrag  

A.1  Split Desktops beregning av steinstørrelse 
SPLIT forms a best ellipse for each identified region and computes the size of each fragment, 
subsequently using the major and minor axes of the ellipse as input to a correction function developed 
through experimentation. The correction function has evolved over the years and was different in 
three instances, Kemeny et al. (1993, pg. 1152), Kemeny (1994, pg. 1283) and Girdner et al. (1996, 
pg. 103). This may have been impacted by the different rock type (Kemeny, 1994), and changes to 
the segmentation algorithm (Girdner et al., 1996). SPLIT applies statistically based corrections for 
fragment overlap and estimation of the population of stones (below image resolution fragments), the 
later based on the percentage area not indenttified as fragments. These statistical corrections are 
described by Kemeny (1994) and have been experimentally determined and therefore dependent on 
the conditions within which they were determined. 
 

A.2  WipFrags beregning av steinstørrelse 
In WIPFRAG, Maerz et al. (1996), the diameter of the circle of equal area is calculated for each 
identified region. WIPFRAG uses a probability function to (stereological and geometric probability 
model Maerz, 1996b) to convert the distribution of calculated diameters, into a distribution of 
fragment size based on the approximation of fragments by spheres of the calculated diameter.  
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1 Bakgrunn 

 

I første fase av dette forprosjekt ble det kartlagt hvilke kommersielle systemer som finnes for 

steingradering. Vi foreslo videre å teste to eksisterende målesystemer, for å sammenligne 

brukervennlighet og nøyaktighet: PortaMetrics og Wipfrag på Ipad. To videre tester ble foreslått: 

 

Test 1: Begrenset test for evaluering av systemene i ensgradert og usorterte hauger 

Test 2: Basert på resultatene fra test 1 kan vi planlegge en større test i et fremtidig videre prosjekt som 

kan omfatte flere fraksjoner. 

 

I dette notatet er resultater av Test 1 beskrevet.  

2 Målsetning 

Målsetningen med testene var:  

 

 Målenøyaktighet mot billedtaking med ulik vinkel  

 Målenøyaktighet i ulike steder i bildet 

 Robusthet mot lys fra ulik vinkel 

 Brukervennlighet 

3 Testplan 

Vi testet målesystemene WipFrag og PortaMetrics på fem steinfraksjoner:  

 

 0/4 mm pukk 

 8/11 mm pukk 

 11/16 mm pukk  

 16/22 mm pukk 

 32/63 mm pukk    

 0/300 mm kult 

 

5 stein hauger ble planert ut i 30 cm høyde, 2 m ganger 2 m bredt med 3 meter mellomrom mellom 

hver fraksjon. 

 

0-300 mm fraksjonen ble først lagt i en haug, målt og deretter utplanerte og målt igjen. Fraksjonen 

med 0-4 mm pukk ble forsøkt avbildet, men siden kornstørrelsen var så liten, var det ikke mulig å 

oppnå brukbare resultater med de to testede systemene. Avbildning på kortere avstand ville kanskje 

kunne gi bedre resultater for Wipfrag, men dette var ikke mulig med PortaMetrics.  

 

Det ble også tatt bilder av en steinrøys, som bestod av en blanding av grus, små, mellomstor og stor 

stein. Vi  har ikke referansemålinger for denne fraksjonen og vi kun gjort en enkel manuell analyse av 

resultatene.  

 

Referanse målingene er et gjennomsnitt av alle analysene som er tatt det siste år og er utført av Oliver 

Queck på de ensgraderte fraksjonene. Referansemålingene kan derfor ha noe avvik i forhold til den 

fordelingen som ble målt. Merk at vi ikke har referanse målingene for 0-300 mm fraksjonen. 

Referanse kurvene for denne fraksjonen er derfor ikke inkludert. 

 

Måleseriene besto i å ta bilder med de to målesystemene fra ulike vinkler og avstander på ulike 

steinfraksjoner. Bildene er markert med retning i forhold til sol og avstand. To retninger ble 
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hovedsakelig valgt for opptak av data. Først med solen i ryggen, og deretter med sol fra siden. To 

avstander ble valgt: 1.5 og 2 meter. Målesystemene fungerer best når kamera er parallelt med 

steinrøysen. Dette er ikke alltid like enkelt å oppnå og vi har testet hvordan vinkel fra ca. 15 grader til 

45 grader påvirker resultatene. Målinger tatt ved 1.5 m avstand har ca. 45 grader vinkel, mens 

målinger tatt fra 2 m avstand har ca. 0-15 graders vinkel.   

 

 

Måleprosedyre med WipFrag med kalibreringsobjekt  

 Kalibrere WipFrag med kalibreringsobjekt: kalibreringsobjekt er plassert i bildet på to ulike 

steder  

 Ta to bilder av steinrøys fra en vinkel og en høyde 

 Måle manuelt noen store steinene 

 

Måleprosedyre med WipFrag uten kalibreringsobjekt (autoscale funksjon) 

 Måle høyden fra bakken til kamera og sette høyden i WipFrag programmet  

 Sette markør i programvaren ved kanten av steinhaugen 

 Ta bilder 

 Sjekk noen bilder at steinstørrelsesanalyse kan utføres  

 Måle manuelt de store steinene 

 

Måleserie med WipFrag 

 Bilder (2stk) av fraksjon nummer 1-6 fra 2 retninger og 2 avstander (1.5 m og 2 m) med 

WipFrag og kalibreringsobjekt 

 Bilder (2stk) av fraksjon nummer 1-6 fra 2 retninger og 2 avstander (1.5 m og 2 m) med 

WipFrag uten kalibreringsobjekt 

 

Måleserie med PortaMetrics 

 Bilder (2stk) av fraksjon nummer 1-6 fra 2 retninger og 2 avstander (1.5 m og 2 m) med 

PortaMetrics  

4 Resultater 

4.1 Analyse av resultater  

Histogram og akkumulerte steinsstørrelseskurver målt med WipFrag og PortaMetrics er sammenlignet 

med resultater fra siktanalysen.  

 

For WipFrag ble det først foretatt en enkel og rask manuell justering av parameterne og deretter en 

mer nøyaktig og tidkrevende parameterjustering på enkelte datasett.  

 

Figur 1 og Figur 2 viser eksempler av dataopptak (venstre) og bildet segmentert med PortaMetrics av 

en 16-22 mm fraksjon.  Figur 3 og Figur 4 viser et eksempel av opptak med PortaMetrics av en 

blandet fraksjon. I de segmenterte bildene skiller programmet i sorte, brune og grønne regioner.  De 

sorte regionene i bildet er områder programmet ikke har gjenkjent noe, de brune områdene er regioner 

klassifisert som stein og de blå regionene er områder klassifisert som finmasse. Figuren viser hvordan 

steiner som er mørke, eller ligger i skyggen blir delt i mindre regioner (oversegmentert) eller blir ikke 

gjenkjent.   

 

Tilsvarende resultater fikk vi med WipFrag, som vist i Figur 5 og Figur 6. De blå linjene i bildene 

viser segmenteringen av steinene. I skyggeområder skjer det ofte en oversegmentering. Vi benyttet 

ikke beregning av finmasse ved bruk av WipFrag. 
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Størrelsen på måleområdet er en viktig faktor i analysen og vi beregnet derfor et røft estimat av 

måleområdet, basert på kalibreringsobjektene i bildet.  

 

 
Figur 1: Bilde tatt med PortaMetrics av 

16/22 mm fraksjon. 

 
Figur 2: Segmentert bilde fra PortaMetrics av 

16/22 mm fraksjon. 

 
Figur 3: Bilde tatt med PortaMetrics av 

blandet fraksjon. 

 
Figur 4: Segmentert bilde fra PortaMetrics av 

blandet fraksjon. 

 
Figur 5: Segmentert bilde med WipFrag av 

fraksjon 16-22 mm. 

 
Figur 6: Segmentert bilde med WipFrag av 

fraksjon 0-300 mm. 
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4.2 Brukervennlighet 

4.2.1 PortaMetrics 

Interaksjon med målesystemet skjer via en touch skjerm og vi anbefaler å bruke en penn. En mus kan 

også brukes. Selve applikasjon er lett å bruke. Man retter kameraet mot steinrøysen, venter til 

applikasjonen sier at man har gode forhold til å ta bilder (dette indikeres med rødt, gult eller grønt 

signal), deretter kan bildet tas. Det trengs ikke noe kalibreringsobjekt for å bruke PortaMetrics. 

Analyse av dataene skjer automatisk i kameraet og det tar noen sekunder til noen minutter før 

steinsstørrelsesfordelingen er klar. Det er ikke mulig å sette parametere i programvaren som endrer 

segmenteringen. Den eneste muligheten man har til å påvirke steinstørrelsesfordelingen er å manuelt 

korrigere segmenteringen. Dette gjøres typisk ved å tegne streker og sirkler rundt steinene i bildet. 

Dette er tidskrevende og vi syns ikke at PortaMetrics sitt grensesnitt egner seg til denne oppgaven.  

 

PortaMetrics anbefaler å gjøre så lite manuell korrigering som mulig, men heller akkumulere resultater 

fra flere bilder fra samme fraksjon.  

PortaMetrics kan brukes med vanlig strømforsyning eller med batteri. Levetiden til batteriene var 

kortere for PortaMetrics enn for WipFrag på Ipad (ca. 3-4 timer i våre tester).  

 

Dataene kan deles ved hjelp av en sky funksjon. Denne funksjonen virket fint i begynnelsen. 

PortaMetrics oppdaget en feil med data overføring til skyen i løpet av testen, og dette begrenset 

mulighetene vi hadde til å prøve sky funksjonen videre. Man må beregne 1-2 timer for å overføre 

dataene fra 20-30 opptak med en enkel nettforbindelse. Minnepinne kan brukes for å overføre 

resultatene av analysen i Excel format med bilder, segmenterte resultat bilder og 

steinstørrelsesfordeling. 

4.2.2 WipFrag 

WipFrag installeres som en app på Ipad.  Interaksjon med målesystemet skjer med en touch skjerm og 

vi anbefaler å bruke en penn. Batteriene til Ipad'en varte en hel dag med tester. 

 

Kalibrering av systemet før bildeopptak kan enten gjøres ved hjelp av kalibreringsobjekt eller med en 

innebygd kalibreringsfunksjon (autoscale). Autoscale funksjonen i WipFrag fungerer kun når Ipad'en 

er holdt tilnærmet vertikalt. Årsaken er at det brukes en goniometrisk funksjon for å posisjonere Ipad 

'en i tre dimensjoner. Dette er nødvendig for at WipFrag kan beregne avstand til steinmassen. Når 

Autoscale funksjonen ikke virker, kan det taes målinger med kalibreringsobjekter i stedet.  

 

Det er begrenset med data delingsmuligheter med WipFrag på Ipad. De har sitt eget filformat og det 

kreves WipFrag programvare for å lese filene. Steinstørrelsesfordelingskurvene lagres og kan deles 

som png, pdf og csv format. Fordelingskurvene for flere opptak kan samles i en fil og deretter sendes i 

.csv format via epost.  

 

WipFrag tilbyr et enkelt grensesnitt for å korrigere segmenterte bilder. 

 

Det anbefales å overføre alle bildene og dataene jevnlig fra Ipad til PC for å redusere datamengden 

lagret på Ipad'en. Hvis det ligger mange opptak på Ipad 'en blir programmet tregt å starte. Det kan 

også føre til krasj av WipFrag programmet.  

 

Vi oppdaget en del Software feil med både WipFrag og PortaMetrics i løpet av testen og mens vi 

analyserte data. Systemene ble da startet på nytt og fungerte som normalt. 
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4.3 Måleresultater for graderte fraksjoner 

Vi har sammenlignet måleresultater fra WipFrag og PortaMetrics med referansemålinger av 

kornstørrelsesfordeling utført av Franzefoss. Referansemålingene er en gjennomsnittskurve av alle 

analysene som har blitt tatt i løpet av det siste året.  

 

Vi viser resultater for målinger tatt fra to retninger, med sol i ryggen og med sol fra siden og to 

vinkler, vinkel 1 (utstyr ble holdt 1.5 meter over bakken og i en vinkel på ca. 45 grader) og vinkel 2 

(utstyr ble holdt 2 meter over bakken og med kamera tilnærmet parallelt med steinrøysen som tilsvarer 

en vinkel på omkring 0-15 grader). Dette er vist i figuren under . 

  

 

 

 

 

Begge systemene ble benyttet håndholdt,uten presis måling av avstanden mellom kamera og steinrøys 

og vinkelen. Dette gir noe variasjon i både avstand og vinkel. 

 

I denne testen har vi prøvd å minimalisere manuell korrigering av bildene, siden dette er en 

tidkrevende prosess. Vi har fulgt anbefalingene fra leverandørene og korrigert for noen av de største 

steinene.  

 

Autoscale funksjonen til WipFrag gir dårlig resultater når Ipad'en er holdt horisontalt, og er derfor ikke 

inkludert i analysen. 

 

Kamera på Ipad'en er vidvinklet og har 3264x2448 piksler. På 1.5m avstand mellom kamera og 

steinrøys har vi 0.5 mm pikseloppløsning, men pga at dette er et fargekamera er den effektive 

pikseloppløsning ca. 1mm per piksel. Kameraene i PortaMetrics har 1280x960 piksler og en Field of 

View på 10m avstand lik 8m*6m. Dette gir ca.1 mm pikseloppløsning på 1.5m avstand. Siden 

kameraet på Ipad 'en er vidvinklet, får vi et større måleområde med Wipfrag enn PortaMetrics ved lik 

avstand mellom kamera og steinmasse. 

 

For hver fraksjon viser vi en sammenligning mellom fordelingskurver målt med PortaMetrics og 

WipFrag i omtrent like situasjoner, samt bilder og segmenterte resultat bilder. Vi også viser 

fordelingskurvene for alle opptak for begge systemene. Bildene for hver opptak og prosesserte bilder 

er gitt i vedlegg A og B. 

 

For hver fraksjon presenterer vi størrelsesfordelingskurvene for hvert måleinstrument ved ulike 

forhold og deretter en sammenligning av de to systemene. Bildene og de segmenterte resultat bildene 

er vist i vedlegg A og B. 

 

Kamera 

Kamera 

Steinmasse 
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4.3.1 8/11 fraksjon 

 

Figur 7 viser måleresultatene for PortaMetrics og viser at det beste resultatet ble oppnådd med 

bildeopptak med sol bakfra og kamera parallelt med steinmassen (vinkel 2) på kort avstand (lite 

måleområde). Vi får mer overestimering av steinstørrelsen på små stein med bildeopptak med sol fra 

siden, eller ved større vinkel mellom kamera og steinmassen. 

 

Bildene tatt av 8/11 mm fraksjonen med WipFrag ble tatt på noe større avstand og vinkel ift 

testprosedyren. Vi har derfor valgt et området i midten av bildet som er omtrent 100cm ganger 130cm 

for analysen av denne fraksjonen. 

 

For WipFrag er den beste fordelingskurven oppnådd med sol fra siden og kort avstand mellom kamera 

og steinmassen, se Figur 8. Dette skyldes antageligvis at dette bildet har bedre kontrast enn de to andre 

bildene og ikke solretningen. Bildene med mindre kontrast er mer uklare, som trolig skyldes at 

måleutstyret ble holdt noe ustabilt da bildene ble tatt. 

 

Sammenligning av måleresultatene fra PortaMetrics og WipFrag er vist i Figur 9. Vi har valgt bilder 

slik at bildeopptak ble gjort under omtrent samme forhold. Vi ser at fordelingskurven målt med 

WipFrag er nærmere referansekurven enn PortaMetrics. PortaMetrics gir for stor andel store stein, 

mens WipFrag gir mer variable resultater.  

 

 
 

Figur 7: Fordelingskurver målt med PortaMetrics på 8/11mm fraksjon under ulike forhold. 
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Figur 8: Fordelingskurver målt med WipFrag på 8/11 mm fraksjon under ulike forhold. 

 

 

 

 
Figur 9: Fordelingskurver målt med Wipfrag og PortaMetrics på fraksjon 8/11 mm. 
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Figur 10: PortaMetrics bilde av 8/11 fraksjon, 

Sol bak, vinkel 2 (110 cm *110 cm). 

 
Figur 11: PortaMetrics segmentert bilde av 

8/11 fraksjon, Sol bak, vinkel 2. 

 
Figur 12: WipFrag bilde for 8/11 mm, sol fra 

siden, vinkel 1. 

 
Figur 13: WipFrag segmentert bilde for 8/11 

mm, sol fra siden, vinkel 1. 

 

 

 

 

4.3.2 11/16 mm fraksjon  

Målingene tatt med PortaMetrics på denne fraksjonen viser at det beste resultatet oppnås med sol fra 

siden og lite måleområde, se Figur 14. Dette skyldes trolig mindre måleområde og ikke solretningen. 

Programmet estimerer noe høye verdier på steinstørrelsen ifr referansekurven. Det er lite forskjell 

mellom fordelingskurvene for de ulike opptakene. 

 

For Wipfrag er det beste resultatet oppnådd når bildet er tatt med sol bakfra på et lite måleområde. De 

dårligste resultatene tilsvarer bilder tatt med stor vinkel og stort måleområde, se Figur 15. Wipfrag 

overestimerer også steinstørrelsen i noe større grad enn PortaMetrics. 

 

I Figur 16 er resultatet fra PortaMetrics og WipFrag sammenlignet. Vi ser at målinger med 

PortaMetrics er nærmere referansedataene enn WipFrag. Bilder og segmentert resultat bilder for disse 

to fordelingskurvene er vist i Figur 17 til Figur 20. 
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Figur 14: Fordelingskurver målt med PortaMetrics av fraksjon 11/16 mm under ulike forhold. 

 

 
Figur 15: Fordelingskurver målt med WipFrag av fraksjon 11/16 mm under ulike forhold. 
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Figur 16: Fordelingskurver målt med WipFrag og PortaMetrics på fraksjon 11/16 mm 

 

 
Figur 17: PortaMetrics bilde for fraksjon 11-

16 mm, sol fra siden og vinkel 2 (90 cm* 90 

cm) 

 
Figur 18: PortaMetrics segmentert bilde for 

fraksjon 11-16 mm, sol fra siden og vinkel 2  

 
Figur 19: WipFrag bilde for fraksjon 11-16 

mm, sol bak, vinkel 1 (~186 cm*140 cm) 

 
Figur 20: WipFrag segmentert bilde for 

fraksjon 11-16 mm, sol bak, vinkel  
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4.3.3 16/22mm fraksjon  

For PortaMetrics ser vi at den beste fordelingskurven ble oppnådd med bilder tatt med sol bakfra og 

kamera parallelt med steinmassen over et lite måleområde. Større måleområde, større vinkel og sol fra 

siden gir dårligere resultater, se Figur 21. 

 

For WipFrag fikk vi best resultat med bildet tatt med det minste måleområde. Det ser ut til at jo større 

måleområde jo dårligere samsvar med referanse kurven, se Figur 22. 

 

I Figur 23 viser vi en sammenligning mellom fordelingskurvene oppnådd med PortaMetrics og 

WipFrag. Bilder og segmentert bilder er vist i Figur 24 til Figur 27.  

Vi ser at de to kurvene gir tilnærmet likt resultat. Begge målesystemene gir for stor andel større steiner 

som også vises i Figur 25 og Figur 27.  

 

 

 
 

Figur 21: Fordelingskurvene for PortaMetrics for fraksjon 16-22 mm under ulike forhold. 

 
 

Figur 22: Fordelingskurvene for WipFrag for fraksjon 16/22 mm under ulike forhold 
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Figur 23: Fordelingskurvene for WipFrag og PortaMetrics for fraksjon 16/22 mm 

 

 

 
Figur 24: PortaMetrics bilde for fraksjon 16-

22 mm, sol fra siden og vinkel 2 

 
Figur 25: PortaMetrics segmentert bilde for 

fraksjon 16-22 mm, sol fra siden og vinkel 2 

 
Figur 26: WipFrag bilde for fraksjon 16-22 

mm: sol fra siden, vinkel 1 (128 cm * 170 cm) 

 
Figur 27: WipFrag segmentert bilde for 

fraksjon 16-22 mm: sol fra siden, vinkel 1  
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4.3.4 22/63 mm fraksjon 

For PortaMetrics ser vi at den beste fordelingskurven er oppnådd med sol bakfra og liten vinkel, se 

Figur 28. Den dårligste kurven er oppnådd for bildet tatt med sol fra siden og stor vinkel. PortaMetrics 

estimerer for små verdier på de små steinene i denne fraksjonen, noe som kan skyldes skygger i bilder 

og at steinformen ikke er kubisk (ulik høyde, bedde, lengde). 

 

Alle målingene med WipFrag gir for stor andel små stein og for liten andel større stein, se Figur 29.  

Dette skyldes delvis skygger i bilder, men også formen på steinene. 

 

Figur 30 viser en sammenlignig mellom fordelingskurvene målt med PortaMetrics og WipFrag. Begge 

bildene er tatt med sol bak, vinkel 1 og har samsvarende størrelse på måleområde. Bilder og 

segmentert resultat bilder er vist i Figur 31 til Figur 34. Vi ser at måleutstyrene gir nogenlunde like 

resultater.  

 
 

Figur 28: Fordelingskurvene for PortaMetrics for fraksjon 22/63 mm under ulike forhold. 

 
Figur 29: Fordelingskurvene for WipFrag for fraksjon 22/63 mm under ulike forhold. 
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Figur 30: Fordelingskurvene for WipFrag og Portametrics for fraksjon 22/63 mm 

 

 
Figur 31: Portametrics bilde for Fraksjon 22-

63 mm sol bak, vinkel 1 (120 cm *120 cm) 

 
Figur 32: Portametrics segmentert bilde for 

Fraksjon 22-63 mm sol bak, vinkel 1 

 
Figur 33: WipFrag bilde for Fraksjon 22-63 

mm sol bak, vinkel 1 (160 cm *120 cm) 

 
Figur 34: WipFrag segmentert bilde for 

Fraksjon 22-63 mm sol bak, vinkel 1  
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4.3.5 0/300 mm fraksjon 

For PortaMetrics ser vi at fordelingskurvene for denne fraksjonen er ganske like under de ulike 

forholdene, se Figur 35. Ut i fra de segmenterte bildene ser vi at PortaMetrics estimerer for lave 

størrelser på små stein og noe for store størrelser på stein over 90mm. For denne fraksjonen er 

avstanden og størrelsen på måleområdet av mindre betydning. Skygger og mørk farge på steinene har 

derimot en større effekt, se Figur 39. 

 

For WipFrag deler fordelingskurvene seg i 2 grupper, se Figur 36. Ut i fra de segmenterte bildene ser 

vi en gruppe med for lav estimering av steinstørrelsen av små stein (to av tre kurver er tatt med sol fra 

siden). I den andre gruppen er større stein (over 75 mm) estimert med for høye verdier (3 av 4 

fordelingskurver tilsvarer bilder tatt med sol bak).  

 

Vi viser i Figur 37 en sammenligning mellom fordelingskurver målt med PortaMetrics og WipFrag.  

Begge bildene er tatt under samme forhold. Bilder og segmenterte resultat bilder er vist i Figur 38 til 

Figur 41. Vi ser også her at fordelingskurvene målt med de to systemene samsvar godt. 

 

                  
Figur 35: Fordelingskurvene for PortaMetrics for fraksjon 0/300 mm under ulike forhold. 

 
Figur 36: Fordelingskurvene for WipFrag for fraksjon 0/300 mm under ulike forhold. 
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Figur 37: Fordelingskurvene for WipFrag (rød linje) og PortaMetrics (blå linje) for fraksjon 

0/300 mm. 

 

 
Figur 38: PortaMetrics bilde for fraksjon 

0/300  mm, sol bak, vinkel 1 

 
Figur 39: PortaMetrics segmentert bilde for 

fraksjon 0/300 mm, sol bak, vinkel 1 

 
Figur 40: WipFrag bilde for frakjson 0/300  

mm: sol bak, vinkel 1 (280 cm*280 cm) 

 
Figur 41: WipFrag segmentert bilde for 

frakjson 0/300 mm: sol bak, vinkel 1  
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4.3.6 WipFrag med avansert analyse 

Analyseresultatene som vi har presentert hittil for WipFrag er laget med en såkalt "enkel" 

segmentering. WipFrag tilbyr også "advanced setting" for å tilpasse segmenteringen til ulike type 

fraksjoner. Det er seks parameter som kan justeres som vist i Figur 42. Vi har analysert effekten av 

disse parameterne på en fraksjon, 16/22 mm med sol bakfra og liten vinkel. Resultatene er vist i Figur 

43. Man kan se at valg av parameterne påvirker fordelingskurvene. Den stiplede kurven viser 

fordelingskurven oppnådd med enkel analyse. Sammenlignet med avansert analyse gir forenklet 

analyse en god estimering av steinstørrelsefordelingen for denne fraksjonen. Figuren viser også at det 

er mulig å forbedre kurven noe med å optimalisere parametrene.  

 

WipFrag tilbyr også en optimering sekvens, kalt "best fit", som automatisk prøver å finne de beste 

parameterene for et gitt bilde. Resultatet av en "best fit" er vist i Figur 43 med en grønn kurve. I dette 

tilfellet overlapper den nesten med fordelingskurven oppnådd med den enkele analysen (vist på Figur 

43 med den stiplede kurven).   

 

Optimale parametere vil sannsynligvis variere fra fraksjon til fraksjon og vil også være avhengig av 

belysningsforhold. Siden det er 6 parameterne å justere, er dette en tidkrevende oppgave. 

 

 
Figur 42: Beskrivelse av parametrene i "advanced parameter setting" for segmentering av 

bildene i WipFrag. 

 



 

PROSJEKTNR 
102014728 
 

 

PROSJEKTNOTATNR 
1 

VERSJON 
V2 
 

21 av 53 

 

 
Figur 43: Fordelingskurvene for 16-22 mm tatt med sol bakfra med ulike verdier av følgende 

parametere: "Threshold", "Value Threshold" og "Gaussian blurring". 

4.4 Resultater fra målinger på steinrøys 

Vi tok bilder av en steinrøys med PortaMetric og Wipfrag fra ulike vinkler. Fraksjonen bestod av en 

blanding av grus, små, mellomstor og stor stein. Under viser vi ulike bilder av røysen sammen med 

målte størrelsesfordelinger. Kalibreringsobjektet i bildet benyttes til å estimere steinstørrelsene. 

Målingene ble tatt tidlig på dagen med lite sol lys. Bildene er mørke, noe som påvirker 

fordelingskurvene. En del oversegmentering, det vil si for mange små korn, kan sees både for WipFrag 

og PortaMetrics. For å få tilstrekklig god kvalitet på bildene med PortaMetrics måtte vi ta bilder på 

kort avstand, mens bildene med WipFrag ble tatt på lengre avstand. Dette gjør det vansklig å 

sammenligne sytemene. Det vi generelt ser er at i disse testene gir WipFrag estimater som ligger 

nærmest den antatte steinstørrelsesfordelingen (estimert med målestok).  

 

Røys 2 

I dette bildet er det hovedsakelig grus, noen mellomstore stein (10-20 cm) og en stor stein ~ 600 mm 

(se Figur 45). I gjennomsnitt ser det ut til at Wipfrag gir resultater som ser ut å være nærmere 

virkeligheten. Wipfrag både overestimerer og underestimerer steinstørrelse. Wipfrag gir en  > 90 % 

passing (P90) på D~400 mm (se Figur 44). Portametrics indikerer steinstørrelse opptil ~450-500 mm. 

Merk at det er omtrent lik spredning i fordelingskurvene for Wipfrag og PortaMetrics. For denne 

fraksjonen, oversegmenterer Portametrics generelt sett bildene noe mer enn Wipfrag, noe som 

resultere i en større andel av små stein. 
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Figur 44: Steinstørrelsefordeling målt med PortaMetrics og Wipfrag av røys 2. 

 

Wipfrag bilder av røysa 2 

 

       
Figur 45: Wipfrag bilde for Røysa 2 retning 2 (venstre) og segmentert bilde (høyre)  

 

 

     
Figur 46: Wipfrag bilde for Roysa 2 retning 3 bilde 1 (venstre) og segmentert bilde (høyre) 
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PortaMetrics bilder av røysa 2 

 

Figur 47: Portametric bilde for roysa 2 retning 1 bilde 4 (venstre) og segmentert bilde (høyre) 

 
Figur 48: Portametric bilde for roysa 2 retning 1 bilde 6 (venstre) og segmentert bilde (høyre) 

 

 
Figur 49: Portametric bilde for roysa 2 retning 2 bilde 4 (venstre) og segmentert bilde (høyre) 

 

Røys 3 

I denne fraksjon er det stort sett mellomstor (200 -300 mm) og stor stein (500-700 mm), se for 

eksempel Figur 51. PORTAMETRICS underestimerer steinstørrelsene (P90 ~300 mm) i alle 

opptakene. En av målingene med WIPFRAG gir et estimat med p90 ~ 800 mm og p50 på 400 mm (se 

Figur 50 og segmentert bilde i Figur 51). 
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Figur 50: Steinstørrelsefordeling målt med PortaMetrics og Wipfrag av røys 3. 

 

 

            
Figur 51: Wipfrag bilde for røysa 3 retning 1 bilde 1 (venstre) og segmentert bilde (høyre) 

 

 
Figur 52: Portametric bilde for Røysa 3 retning 1 bilde 2 (venstre) og segmentert bilde (høyre) 
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Røys 4 

I denne fraksjonen er det mange stor stein (600 mm), se for eksempel Figur 54. Bildene tatt med 

Portametrics har lite lys som gir oversegmentering, se bilde på Figur 56 og Figur 57. Wipfrag ser ut til 

å og gi et bedre bilde av steinstørrelsesfordelingen, men man kan se på det segmenterte bildet at det er 

noe over og undersegmentering av steinstørrelse. 

 

 
Figur 53: Steinstørrelsesfordeling målt med PortaMetrics og Wipfrag av røys 4. 

 

 

                   
Figur 54: Wipfrag bilde av Røys 4, retning 1 bilde 2 (venstre) og segmentert bilde (høyre). 
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Figur 55: Wipfrag bilde for Roysa 4 retning 2 bilde 2 tatt med WIPFRAG (venstre) og 

segmentert bilde (høyre) 

 

 
Figur 56: Portametric bilde for Røysa 4 retning 1 bilde 1 (venstre) og segmentert bilde (høyre) 

 

 
Figur 57: Portametric bilde for Røysa 4 retning 1 bilde 2 (venstre) og segmentert bilde (høyre) 

 

Røys 5  

Bildet består av små stein (30 -50 mm), mellomstor stein (200 mm) og stor stein (500 -600 mm), se for 

eksempel Figur 59. Portametrics ser ut til å underestimere steinstørrelse for de store steinene (P50 på 

50 mm og p90 på 200 mm). For Wipfrag  er p50 mellom 60 og 130 mm og p90 på 300-400 mm (se  

Figur 58). Det er lite spredning i fordelingskurvene for begge apparatene. 
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Figur 58: Steinstørrelsesfordeling med PortaMetrics og Wipfrag av røys 5. 

 

 

 

      
Figur 59: Wipfrag bilde for Roys 5 retning 1 bilde 2   (venstre) og segmentert bilde (høyre) 
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Figur 60: Wipfrag bilde for Roys 5 retning 2 bilde 2 (venstre) og segmentert bilde (høyre) 

 

 

 
Figur 61: Portametric bilde for Roys 5 retning 1 bilde 1 (venstre) og segmentert bilde (høyre) 

 

 

 
Figur 62: Portametric bilde for Roys 5 retning 1 bilde 2 (venstre) og segmentert bilde (høyre) 
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4.5 Oppsummering resultater 

4.5.1 Målinger på ensgraderte fraksjoner 

For begge systemene målt på fraksjonene 8/11, 11/16 og 16/22 fikk vi best resultater med bilder tatt 

med sol bakfra, rett vinkel mellom kamera og måleområde på ca. 1m*1m. Hvorvidt det forbedrete 

resultatet med et lite måleområde skyldes bedre vinkel eller kortere avstand er uklart, men antagelisvis 

påvirker begge faktorene. 

 

For 22/63 fraksjonen fikk vi noe større avvik mellom målte resultater og referansekurvene. Dette 

skyldes trolig endel skygger i bildene pga konkav steinmasse. Konkave steinhauger gir mye skygge og 

resulterer i for stor andel små stein. I tillegg hadde 33/63 fraksjonen ujevn form på steinene. Når 

steinene har ulik bredde, høyde og lengde, og de ligger naturlig spredd vil et optisk målesystem kun 

måle den flaten som vises. Dette skaper mer variasjon i målingene og gir målinger med høyere andel 

små steinstørrelser. 

 

For 0/300 fraksjonen ser vi av de segmenterte bildene at de store steinene med flere bruddflater ofte 

blir segmentert som flere små steiner, og for alle målingene vi tok, fikk vi en for stor andel med små 

stein. Mørke steiner blir av og til klassifiserst som finmasse.  

 

Målinger tatt av 0/300 fraksjonen med sol fra siden resulterer i at større steiner med ujevn overflate 

lett blir segmentert som flere små steiner. For målinger tatt med sol bak derimot ser det ut at WipFrag 

måler for stor andel av store steinstørrelser.  Skygger og farge variasjoner fører også til 

oversegmentering tilsvarende PortaMetrics, men i noe mindre grad.  

4.5.2 Målinger på steinrøys  

 Begge systemene har en tendens til å underestimerere steinstørrelser. Ut fra bildene og målt 

stein finner vi at flere stein er større en 80-90 cm og kurvene burde ha mer vekt på de høyere 

verdiene 

 Wipfrag har også en tendens til å overestimere størrelsen på noe store stein 

 Skygger i bilder påvirker segmentering av steinene, både for PortaMetric og Wipfrag. 

Steinene er oversegmentert spesielt i områder hvor det er skygger eller fargeforandringer. 

PortaMetrics ser ut å være mer påvirket av lite lys enn Wipfrag i disse testene.  

 PortaMetrics beregner steinstørrelsekurver som er forskøvet mot lavere størrelsesverdier enn 

Wipfrag.  

 

Målinger med PortaMetrics ble tatt på kortere avstand enn Wipfrag. Dette skyldes at instrumentet 

indikerte på dette tidspunktet at det kunne ikke gi gode 3D data på lengre avstand pga dårlig 

lysforhold. Målingene foretatt på steinrøysene er vurdert basert på de segmenterte bildene fra WipFrag 

og PortaMetric. 
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4.5.3 Sammenligning PortaMetrics og WipFrag 

PortaMetrics og WipFrag gir ganske like resultater for alle de målte fraksjonene. For de minste 

fraksjonene (8/11, 11/16 og 16/22) gir begge systemene for stor andel store stein. I tabellen under gir 

vi en generell vurdering av PortaMetrics og WipFrag. 

 

Generell vurdering (grønn: god, gul: passe, rød: dårlig ):  

 WipFrag  Ipad PortaMetrics 

Målenøyaktighet mot 

billedtaking med ulik vinkel 

  

Målenøyaktighet i ulike steder i 

bildet (1) 

  

Robusthet mot variabel 

lysforhold (hvis mulig: mot 

solen, med solen etc.) 

  

Brukervennlighet mhp 

dataopptak 

  

Brukervennlighet mhp 

overføring av data (2) 

  

Brukervennlighet mhp 

redigering av prosesserte bilder 

  

 

(1) PortaMetrics har både software og hardware integrert. Kamera er optimalisert for billedtaking 

av steinmasser. Med et bedre kamerasystem kan det hende at WipFrag ville ha skåret bedre.  

(2) Ipad gir begrenset muligheter for tilgang til filene. Dette gjør det upraktisk å overføre mye 

data fra Ipad til PC. Vi antar at PC versjonen av programvaren vil være mer brukervennlig når 

det gjelder dataoverføring.    

 

Pro and cons for PortaMetrics: 

Pro:  

 Bilder tas uten hjelp av kalibreringsobjekt 

 Det er lett å ta bilder, en indikator på skjermen angir om 3D dataene er av god eller dårlig 

kvalitet 

 Noe mer presis størrelsesfordeling enn WipFrag (mindre variasjon) 

 PC integrert 

Cons:  

 Kort batteri levetid, ca.1.5 time 

 Noe tung, 7 kg  

 Høy pris 

 Lav overføringshastighet til skyen 

 Det finnes ikke mulighet til å endre parameter for å tilpasse analysen av bildene (neste versjon 

vil inneholde mulighet for parameterjusteringer) 

 

Pro and cons for WipFrag: 

Pro:  

 Bilder kan tas uten hjelp av kalibreringsobjekt  

 Det er lett å ta bilder 

 Mulighet for å justere parametere for bildeanalysen  

 Lav kostnad 

 Grei overføringshastighet til skyen 

Cons:  
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 Upraktisk overføring av data fra Ipad til PC 

 Noe lavere målenøyaktighet enn PortaMetrics (mer variasjon i målingene) 

 Upraktisk  verktøy for avansert analyse av data 

 

 

5 Konklusjon 

WipFrag og PortaMetrics gir i stor grad samsvarende resultater, men PortaMetrics gir noe bedre 

resultater enn WipFrag på fraksjonen 11/16. For å oppnå best resultat må man tilpasse avstanden 

mellom kamera og fraksjonen. Det er spesielt viktig å velge kort avstand for fraksjonene 8/11, 11/16 

og 16/22.  

 

Begge systemene har en tendens til å underestimerere steinstørrelser ved måling av steinrøyser med 

store stein. Wipfrag har også en tendens til å overestimere størrelsen på noe store stein. 

 

Skygger i bilder påvirker segmentering av steinene, både for PortaMetric og Wipfrag. Steinene er 

oversegmentert spesielt i områder hvor det er skygger eller fargeforandringer. PortaMetrics ser ut å 

være mer påvirket av lite lys enn Wipfrag i disse testene.  

 

Målsetningen med testene var å teste målenøyaktighet under ulike forhold og brukervennlighet.  

 

 Målenøyaktighet mot bildetaking med ulik vinkel: Både WipFrag og PortaMetrics er 

følsomme for stor vinkel mellom kamera og steinmasse. Best resultat ved å benytte liten 

vinkel  

 Robusthet mot variabel lysforhold: Best resultater med bilder tatt med solen i ryggen 

 Brukervennlighet: Begge systemene er brukervennlig, men det er enklest å ta gode bilder med 

PortaMetrics og for overføring av data 
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A Vedlegg: Bilder og segmentert resultat bilder for WipFrag og PortaMetrics 

A.1 PortaMetrics Data 

8-11 mm fraksjon 

  Sol fra 

siden, 

vinkel 2 

  Sol fra 

siden, 

vinkel 1 

  Sol 

bakfra, 

vinkel 2 



 

PROSJEKTNR 
102014728 
 

 

PROSJEKTNOTATNR 
1 

VERSJON 
V2 
 

33 av 53 

 

 

 

11-16 mm fraksjon 

 

 
Fraksjon 11-16 mm, sol bak og vinkel 2 

 

 

 
Fraksjon 11-16 mm, sol fra siden og vinkel 2 

 

Tabell 2: Ulike dataopptak av11-16 mm fraksjon med Portametrics. Venstre kolonne viser 

bildene i komprimert jpeg format og høyre kolonne viser segmenterte bilder. 

 

 

 

 

  Sol 

bakfra, 

vinkel 1 

Tabell 1. Ulike dataopptak av 8/11 fraksjon med Portametrics. Venstre kolonne viser bildene i 

komprimert jpeg format og høyre kolonne viser segmenterte bilder. 
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16-22 mm 

 

 
Fraksjon 16-22 mm, sol bak og vinkel 2 

 

 
Fraksjon 16-22 mm, sol fra siden og vinkel 2 
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Fraksjon16-22 mm, sol fra siden og vinkel 1 

 

 

 
Fraksjon16-22 mm, sol bak og vinkel 1 

 

 
Fraksjon 16-22 mm, sol bak og vinkel 2 

 

 

Tabell 3: Ulike dataopptak av 16-22 mm fraksjon med Portametrics. Venstre kolonne viser 

bildene i komprimert jpeg format og høyre kolonne viser segmenterte bilder. 
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22-63 mm 

 

 
Fraksjon 33-63 mm sol bak, vinkel 2 

 

 
Fraksjon 33-63 mm sol fra siden, vinkel 2 

 



 

PROSJEKTNR 
102014728 
 

 

PROSJEKTNOTATNR 
1 

VERSJON 
V2 
 

37 av 53 

 

 
Fraksjon 33-63 mm sol bak, vinkel 1 

 

Tabell 4: Ulike dataopptak av 22-63 mm fraksjon med Portametrics. Venstre kolonne viser 

bildene i komprimert jpeg format og høyre kolonne viser segmenterte bilder. 

 

 

 

 

0-300 mm fraksjon 

 

 
Fraksjon 0-300 mm, sol bak, vinkel 1 

 

 
Fraksjon 0-300 mm, sol fra siden, vinkel 2 
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Fraksjon 0-300 mm, sol fra siden, vinkel 1 

 

Tabell 5: Ulike dataopptak av 0-300 mm fraksjon med Portametrics. Venstre kolonne viser 

bildene i komprimert jpeg format og høyre kolonne viser segmenterte bilder. 

 

 

A.2 Wipfrag data 

 

8-11 fraksjon 

 

 
Fraksjon 8-11 mm, sol bak, vinkel 2 (140 cm*200 

cm) 

 

 
Fraksjon 8-11 mm, sol fra siden, vinkel 1 (250 

cm*200 cm) 
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Fraksjon 8-11 mm, sol fra siden, vinkel 2 (200 

cm*200 cm) 

 

Tabell 6: Ulike dataopptak av 8-11 mm fraksjon med WipFrag. Venstre kolonne viser bildene i 

komprimert jpeg format og høyre kolonne viser segmenterte bilder. 

 

 

11-16 mm fraksjon 

 

 
Fraksjon 11-16 mm, sol bak, vinkel 1 (~150 

cm*150 cm) 

 

 
Fraksjon 11-16 mm, sol bak, vinkel 2 (~190 

cm*200 cm) 
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Fraksjon 11-16 mm, sol fra siden, vinkel 1 

(~190 cm*200 cm) 
 

 
Fraksjon 11-16 mm, sol fra siden, vinkel 2 

(~170 cm*200 cm) 
 

Tabell 7: Ulike dataopptak av 11-16 mm fraksjon med Portametrics. Venstre kolonne viser 

bildene i komprimert jpeg format og høyre kolonne viser segmenterte bilder. 

 

 

 

 

16-22 mm fraksjon 

  
Fraksjon 16-22 mm: sol bak, vinkel 1 (250 cm * 

200 cm ) 
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Fraksjon 16-22 mm: sol bak, vinkel 2 (200 cm * 

220 cm)  

 
Fraksjon 16-22 mm: sol fra siden, vinkel 1 (120 

cm * 140 cm)  

 
Fraksjon 16-22 mm: sol fra siden, vinkel 2 (180 

cm *170 cm)  

Tabell 8: Ulike dataopptak av 16-22 mm fraksjon med WipFrag. Venstre kolonne viser bildene i 

komprimert jpeg format og høyre kolonne viser segmenterte bilder. 
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22-63 mm fraksjon 

 

 
Fraksjon 22-63 mm: sol bak, vinkel 1 (160 cm * 

120 cm) 

 

 
Fraksjon 22-63 mm: sol bak, vinkel 2 (192 cm * 

140 cm) 

 

 
Fraksjon 22-63 mm: fra siden, vinkel 2 (166 cm * 

120 cm) 
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Fraksjon 22-63 mm: sol fra siden, vinkel 2 (186 

cm * 140 cm) 

 

Tabell 9: Ulike dataopptak av 22-63 mm fraksjon med WipFrag. Venstre kolonne viser bildene i 

komprimert jpeg format og høyre kolonne viser segmenterte bilder 

 

0-300 mm fraksjon 

 
Fraksjon : 0-300 sol bak, vinkel 1 (280 cm*280 

cm)  
 

 
Frakjson 0-300 sol bak, vinkel 2 (240 cm*260 

cm) 
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Frakjson 0-300: sol fra siden, vinkel 1 (180 

cm*250 cm) 
 

 
Frakjson 0-300: sol fra siden, vinkel 2 (140 

cm*210 cm) 
 

Tabell 10: Ulike dataopptak av 0-300 mm fraksjon med WipFrag. Venstre kolonne viser bildene 

i komprimert jpeg format og høyre kolonne viser segmenterte bilder 

 

B Vedlegg: Resultater fra steinrøys 

 

Denne testen besto i å ta bilder av en  steinrøys med PortaMetric og Wipfrag fra to vinkler.  

Merk at vi har ikke korn størrelsesfordelingen for denne fraksjonen. Fraksjonen består av en bladning 

av veldig stor stein, og en blandning av små korn og grus. I tilegg til størrelsesfordelingen viser vi 

også bilder av fraksjonen sammen med kalibreringsobjekt, som benyttes til å estimere steinstørrelser.   

 Begge systemene har en tendens til å underestimerere stein størrelse. Ut fra bildene og målt 

stein finner vi at flere stein er større en 80-90 cm og kurvene burde ha mer vekt på de høyere 

verdiene.  

 Skygger i bilder påvirker segmentering av steinene, både med PortaMetric og Wipfrag. 

Steinene er oversegmentert spesielt i områder hvor det er skygger eller fargeforandringer   

 PortaMetrics beregner steinstørrelsekurver som er forskøvet mot lavere størrlese verdier enn 

Wipfrag . Dette skjer på alle bildene vi tok av røysa.  

 

Merk at PortaMetrics bilder er tatt med kortere avstand. Dette skyldes at instrumentet indikerte på 

dette tidspunktet at den kunne ikke gi gode 3D data med lengre avstand.  
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Røys 2 

I dette bildet er det hovedsakelig grus, noen mellomstore stein (10-20 cm) og en stor stein ~ 600 mm 

(se Figur 66). Mens fordelingskurven beregnet av PORTAMETRICS ikke indikerer stein større enn 

250 mm, gir WIPFRAG resultater som ser ut å være næremere virkeligheten med > 90 % passing 

(P90) på D~400 mm (se Figur 63). Merk at WIPFRAG gir mer varienrende resultater enn 

PORTAMETRICS.   

 

 
Figur 63: Steinstørrelsefordeling for to retninger målt med PortaMetrics og Wipfrag av røys 2. 

 

 
Figur 64: Bilder av steinrøys 2 tatt med 

PortaMetrics. 

 
Figur 65: PortaMetrics segmentert bilde av 

steinrøys 2. 
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Figur 66: Bilde av røysa  tatt med 

PortaMetrics med andre retning 

 
Figur 67: PortaMetrics segmentert bilde for 

røysa 2 tatt med andre retning 

 

 
Figur 68: Bilder av røysa 2 tatt med Wipfrag i 

første retning 

 
Figur 69: Wipfrag segmentert bilder for første 

retning 

 

 

 
Figur 70: Bilder av røys 2 tatt med andre 

retning 

 
Figur 71: Wipfrag segmentert bilder for andre 

retning 
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Røysa 3: I denne fraksjon er det stortsett mellom stor (200 -300 mm) og stor stein (500-700 mm), se 

for eksempel Figur 73. PORTAMETRICS undervuderer her også stein størrelse (P90 ~300 mm). 

WIPFRAG gir en bedre estimat med p90 ~ 800 mm og p50 på 400 mm (se Figur 72). 

 
Figur 72: stein størrelse fordeling for to retninger 

 
Figur 73: Bilder av røysa 3 tatt med 

PortaMetrics med første retning 
Figur 74: ProtaMetrics segmentert bilde tatt 

med første retnign 
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Figur 75: Bilder tatt med WIPFRAG for 

første retning 

 
Figur 76: WIPFRAG segmentert bilde for 

første retning 

 

 
Figur 77: PortaMetrics bilde for røysa 3 tatt 

med andre retning 

 
Figur 78: PortaMetrics segmentert bilde for 

røysa 3 tatt med andre retning 
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Røysa 4: I denne fraksjonen er det mange stor stein (600 mm), se for eksempel Figur 80. 

PORTAMETRICS gir en steinstørrelsesfordeling kurve med p50 på ~30 mm og en p90 på 200 mm 

mens for WIPFRAG er p50 på 190 mm og p90 på 600-800 mm (se Figur 79).  

 
Figur 79: stein størrelse fordeling for to retninger 

 
Figur 80: PortaMetrics bilde av røysa 4 tatt med 

første retning 

 

Figur 81: PortaMetric segmentert bilde av 

røysa 4 tatt med første retning 
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Figur 82: WIPFRAG bilde for røysa 4 tatt med 

første retning 

 
Figur 83: WIPFRAG segmentert bilde for 

røysa 4 tatt med første retning 

 

 

Røysa 5:  

Bildet består av små stein (30 -50 mm), mellom stor stein (200 mm) og stor stein ( 500 -600 mm), se 

for eksempel Figur 85. PORTAMETRIC ser ut til å undervudere stein størrelse for de større stein (P50 

på 50 mm og p90 på 200 mm). For WIPFRAG  er p50 mellom 60 og 130 mm og p90 på 300-400 mm 

(se  Figur 84).     

 

 
Figur 84: stein størrelse fordeling for to retninger 
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Figur 85: PortaMetrics bilde av røysa 5 tatt 

med første retning 

 
Figur 86: PortaMetrics segmentert bilde av 

røysa 5 tatt med første retning 

 
Figur 87: WIPFRAG bilde av røysa 5 tatt med 

første retning 

 
Figur 88: WIPFRAG segmentert bilde av 

røysa 5 tatt med første retning 
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Figur 89: Porta Metrics bilde av røysa 5 tatt 

med andre retning 

 
Figur 90: PortaMetrics segmentert bilde av 

røysa 5 tatt med andre retning 

 
Figur 91: WIPFRAG bilde av røysa 5 tatt med 

andre retning 

 
Figur 92: WIPFRAG segmentert bilde av 

røysa 5 tatt med andre retning 
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