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Sammanfattning
Idag beskärs en stålrulle inom stålindustrin i ett skärverk, stålrullarna delas till
mindre delband med dålig kontroll av skärgradshöjdens kvalitet. Stickprover tas manuellt vilket endast blir ett fåtal stickprover på en stålrulle som har 150 delband och
är 30 kilometer i längd. En hål omsändning för en stålrulle kostar upp mot en miljon
kronor och har en negativ klimatpåverkan. En mjukvaruprototyp för detektering av
skärgradshöjd med en referenslinje togs fram. Prototypen innehöll en ljussensor, två
motorer, en PC och en prototypkonstruktion. Varje uppgift i programvaran tilldelades en egen tråd. Operativsystem, trådar och algoritmer prestanda testades för mätning av exekveringstider och periodtider. Resultatet visade att en skärgradsdetektor
var möjlig att realisera. Algoritmen för skärgradshöjd med referenslinje detekterade
skärgradshöjden där amplituden var tillräckligt stor.
Nyckelord
Skärgradsdetektering, bildbehandling, OpenCV, ljussensor, servomotor, operativsystem, nätverkskommunikation.

Abstract
Today, a steel roll is cut within the steel industry in a cutting factory, the steel rolls
are divided to smaller part bands with poor control of the burr height quality. Samples is taken manually, the amount of samples is too low to know the quality of the
steel roll, the steel rolls can be divided up to 150 times and the length will be 30 kilo
meters. A whole resend for one steel roll costs up against a million SEK and has a
negative climatic impact. One software prototype for detection of burr heights with
a reference line was programmed. The prototype contained one light sensor, two motors, a PC and one prototype construction. Each task in the software was allocated
an own thread. Operating systems, threads and algorithms was performance tested
for measurement of execution times and period times. The result showed that a burr
height detector where possible to implement. The algorithm could detect burr
heights that were too large related to its reference line.
Keywords
Burr height detection, image processing, OpenCV, light sensor, servo motor, operating systems, network communication.
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1 | INLEDNING

1 Inledning
I detta kapitel beskrivs problemformuleringen som uppdragsgivaren beskrivit, därefter beskrivs målsättningen och avgränsningar med arbetet.
1.1 Problemformulering
När en stålrulle delas upp i mindre delband uppstår en skärgradskant vid delningsprocessen. I skärgradskanten finns en skärgradshöjd, den får inte överstiga tröskelvärdet för nästa instans i förädlingsprocessen, vilket leder till förseningar då stålbandet kan fastna och i värsta fall ha sönder deras maskiner. En stålrulle väger sju ton,
den delas upp till maximalt 150 delband och är trettio kilometer i längd. Det defekta
stålbandet reklameras och returneras tillbaks till skärverket och beslut om omsmältning görs alternativt att leverera stålrullen till en instans där skärgradshöjden är
inom tröskelvärdet. Reklamationen medför till en kostsam utgiftspost och har en negativ klimatpåverkan då transport sker med fossila bränslen.
För upp till två år sedan användes mikroskop som analysmetod av skärgradshöjden
i ett skärverk i Finspång, metoden medförde att olika operatörer fick olika resultat
vid analysen. Den ersattes med ett moderniserat verktyg för analys av skärgradshöjden, vilket är ett bord med en öppning på ovansidan med utrymme för en ljussensor,
ytan som analyseras vänds nedåt mot ljussensorn. En programvara analyserar fotografier från en ljussensor som styrs av en motor längs en axel, resultatet presenteras
sedan på datorskärmen.
I dagsläget tar en operatör ett flertal stickprov på en stålrulle som har 150 delband
och är trettio kilometer lång. Antalet stickprov som görs för varje stålrulle är för liten
för att avgöra stålrullens skick. Att öka antalet stickprov för analys av skärgradshöjden är tidskrävande då mycket manuellt arbete krävs vilket leder till längre produktionstider med ökade kostnader. Skärverket i Finspång söker en lösning som minskar
kostnaden men även får bättre vetskap om skärgradshöjdens skick.
1.2 Målsättning
Målet med arbetet är att ta fram en mjukvaruprototyp som detekterar en skärgradshöjd och kontrollerar periferienheter med låg exekveringstid. Mjukvaruprogrammet
delas upp i trådar för ökad parallellisering som medför högre effektivitet. Huvudtråden kontrollerar programflödet i processen och skickar uppgifter till andra trådar.
Kommunikation mellan trådar sker genom delade objekt med exklusiv åtkomst där
en meddelande kö finns för att skicka respektive ta emot information. En ljussensor
inhämtar information från skärgradskanten som sedan analyseras. Två motorer kontrolleras med trådbunden kommunikation. En algoritm som detekterar en skärgradskant med tillhörande referenslinje och programbibliotek för kommunikation
med periferienheterna realiseras och prestanda testas. Val av operativsystem utvärderas och prestanda testas.
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1.3 Avgränsningar
Arbetet består av utveckling av programvara för komponenterna i en testmiljö där
komponenterna testats separat från varandra. Endast en skärgradskant analyseras
med dess skärgradshöjd. Tillgänglig tid var 10 veckors helstudier och resultatet presenteras i en programvara, rapport samt presentation för Vollmer samt KTH.
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2 Teori och bakgrund
För realisering av en mjukvaruprototyp för detektion av skärgradskant, styrning av
motor och inhämtande av fotografier från en ljussensor inhämtades information genom tidigare arbeten som sedan låg till grund för val av analysmetoder för detektion
av en skärgradskant i en bildmatris. Beskärning av metall, OpenCV, ljussensor, ModbusTCP, servomotor, PC, samt prototypkonstruktion beskrivs i detta kapitel.
2.1 Tidigare arbeten
I detta kapitel beskrivs tidigare arbeten för detektion av skärgradshöjd med tillhörande referenslinje. Då tidigare arbeten saknades för denna tillämpning bröts problemet ned i mindre delar vilket medförde till att olika bildbehandlingstekniker undersöktes för detektion av skärgradshöjden. Två tidigare arbeten med bildbehandlingsalgoritmer inhämtades och deras resultat analyserades för att sedan användas
som grund till detta arbete.
2.1.1 Detektering av defekt textil baserad på OpenCV
Xiaojun Jia analyserade detektering av defekta textilier med programvarorna C++
och OpenCV som beskrivs i rapporten “Fabric Defect Detection Based on Open
Source Computer Vision Library OpenCV” [1]. Ett fotografi med dimensionerna
256x256 pixlar mottogs från en kamera. För tydliggörande av den defekta delen på
textilen applicerades ett gråskala-, brusreducerings- samt ett förstärknings-filter på
fotografiet. I figur 1 ses bildbehandlingen av defekta textilier.

Figur 1. Bildbehandling av defekta textilier. (a) Originalfotografi, (b) Gråskalefotografi, (c) förstärkning, (d)
Brusreducering [1].

Lämpliga tröskelvärden ställdes in för detektion av en defekt yta på textilier. Efter
filtreringen togs även pixlar bort som tillhörde linjen. Med bildbehandling återställdes pixlarna som filtrerats bort. I figur 2 behandlas fotografiet med en morfologisk
behandling vilket är en teknik som används inom digital bildbehandling för analys
och behandling av geometriska strukturer.
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Figur 2. Morfologisk behandling. (a) Slutande, (b) Öppnande [1].

Resultatet av detektion av defekt textil visas i tabell 1. Den andra kolumnen visar två
figurer, en för brutet streck samt en för skadad. Efter morfologisk bildbehandling
med bruten linje fylls den defekta delen med svart färg. Kolumnen defekt material
visade resultatet av algoritmen. Slutsatsen i rapporten var att OpenCVs algoritmer
för bildbehandling hade möjlighet att detektera defekta ytors positioner med låg felmarginal. Programvaran kunde även vidareutvecklas för realtids-detektering av defekta textilier.
Tabell 1. Resultat av bildbehandling med OpenCV [1].

Typ av defekt

Källbild

Morfologisk pro- Defekt material
cesserad med bruten linje

Brutet streck

Skadad, defekt

2.1.2 Kantdetekteringstekniker med Houghtransformen
Saurabh Singh och Dr. Ashutosh Datar analyserade olika kantdetekteringstekniker
med Hough-transformen, som beskrivs i rapporten ”EDGE Detection Techniques
Using Hough Transform” [2]. Roberts-, Sobel-, Prewitt-, Kirsch-, Kiresch-, Laplacian av Gaussian- (LOG), Laplacian- samt Canny-kantdetektering jämfördes mot
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varandra. Cannys kantdetektering var en metod som använde flera algoritmer för
upptäckt av kanter i ett fotografi medan de andra använde endast en kantdetekterings-algoritm. Det fanns två mätvärden för mätning mellan de olika metoderna.
Mean Squared Error (MSE) eller medelkvadratsfelet definerades enligt formel 1. Där
𝑋̂𝑖 var originalvärdet, 𝑋𝑖 var det estimerade värdet för den punkten och N var antalet
mätvärden.
1

2
̂
𝑀𝑆𝐸 = 𝑁 ∑𝑁
𝑖=1(𝑋𝑖 − 𝑋𝑖 )

(1)

Peak Signal to Noise Ratio (PSNR) eller topp signal till brusförhållande var skillnaden mellan signaleffekten och brusetseffekt. Många signaler har ett brett spektrumintervall, det medför att PSNR använder logaritmisk skala, vilket definieras med formel 2. L var det maximala felet och MSE var medelkvadratfelet.
𝐿2

𝑃𝑆𝑁𝑅 = 10 ∗ log(𝑀𝑆𝐸 )

(2)

Samtliga metoder uppmättes och betygsattes med MSE och PSNR. Tabell 2 visar resultatet för samtliga metoder.
Tabell 2. Statistiska beräkningar [1].

Metod

MSE

PSNR

Kiresh

0.0204

65.0328

Kirch

0.1975

55.1745

Laplacian

0.1111

57.6732

LOG

0.1975

55.1745

Prewitt

0.3086

53.2363

Robert

0.4444

61.1951

Sobel

0.0278

53.6938

Canny

0.0100

68.1308

Undersökningen i arbetet rankade Cannys metod mest lämplig som en kantdetekteringsteknik. Cannys metod låg felavvikelse och filtrerade bort oönskad information,
metoden hade även lägst MSE och högst PSNR vilket gav bäst betyg för kantdetektion.
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2.2 Beskärning av metall
Beskärning av stål görs i ett skärvärk, exempelvis skärverket i Finspång. En stålrullemonteras i en skärningsmaskin som delar upp stålrullen till mindre delband. I figur
3 ses kallvalsade stålband som väger cirka sju ton, de största stålbanden väger upp
mot trettio ton.

Figur 3. Två stycken kallvalsade stålband.

För delning av stål utförs en metallskärningsoperation där metallen delas till mindre
delband. Figur 4 visar skärningsprocessen där två knivar, en från ovan- och en från
undersidan som trycks mot varandra och delar stålbandet. Stålbandet kan färdast
upp emot fem meter per sekund.

Figur 4. Skärverktyg för produktion av metallslittar [3].

När stålet skärs itu bildas ett överrullningsdjup ovanför skärsnittets kant. Vid skärsnittet slut skapas en skärgradskant under skärningskanten. Figur 5 visar hur skärverktyget delat stålet samt skärgradshöjden som bildats på nedre kanten.
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Figur 5. Profilbild av en stålslitt under beskärning [4].

I figur 6 ses en skärgradskant digitaliserad i ett datorprogram. Skärgradshöjden detekteras mellan punkt ett och två i figur 5, mellan punkt tre och fyra beräknas referenslinjen.

Figur 6. Skärgradskant, där x- var pixelns position i μm, y-axeln var höjden i mikrometer [5].

2.3 OpenCV
OpenCV (Open Source Computer Vision) är ett programbibliotek för bildbehandling.
Algoritmer för detektering av objekt, linje- och kantdetektering fanns tillgängliga.
Utvecklingsbibliotek för C, C++, Python, Java och MATLAB fanns. OpenCV licenserades för Berkeley Software Distribution(BSD)-licensen.
2.4 Trådbaserad programmering
Trådbaserad programmering möjliggör att varje uppgift startas som egen tråd, det
medför till att varje tråd har en egen periodtid då fördröjningstiden manuellt justeras. Uppgifter som ofta behöver processortid sätts med ett lågt fördröjningsvärde.
Processorintensiva algoritmer kan även delas upp på flera trådar för ökad nyttjandegrad på processorns kärnor. Trådar har mjuka deadlines, om periodiciteten ej erhålls
blir prestandan försämrad och tidsintervallen mellan samplade punkter kommer variera. Trådbaserad programmering medförde till kritiska sektioner, ömsesidig uteslutning och hyperperiod.
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2.4.1 Kritiska sektioner
En kritisk sektion innebär att två eller fler trådar anropar ett objekt som inte tillåter
delad resursdelning. Exempelvis att en tråd avläser en fil medans en annan tråd skriver till samma fil, detta skapar kritiska sektioner och konkurrens mellan trådarna
vilket kan leda till otillåtna tillstånd där läsningen av filen kan bli korrupt.
2.4.2 Ömsesidig uteslutning
Med ömsesidig uteslutning görs först en begäran om att få läsa eller skriva till en
kritisk sektion, detta medför att endast en har exklusiv tillgång till objektet åt
gången. En klass med privata datamedlemmar med ”getters” och ”setters” för respektive datamedlem realiseras. För exklusiv tillgång till objektet används ett mutexobjekt. För läsning eller skrivning av en datamedlem görs en begäran om exklusiv
åtkomst, därefter avläses/skrivs värdet från datamedlemmen. Detta eliminerar risken för kritiska sektioner. För hög integritet inom klassen returneras inga minnesreferenser och alla arguments information kopieras till en ny minnesarea.
2.4.3 Hyperperiod
Hyperperioden är ett mått på hur lång tid det tar för alla trådar att exekverats minst
en gång. Om denna periodtid ej uppnås försämras prestandan i applikationen. Skapande av en periodtid görs med hjälp av en fördröjningsfunktion för trådar, den vanliga periodtiden subtraheras från exekveringstiden för tråden som medför till jämnare periodtider. Ett exempel visas i figur 7.

Figur 7. Fördröjningsanrop för en tråd med cyklisk periodtid.

2.5 Ljussensor EP300-LB1350
Ljussensorns teknik baseras på lateral kromatisk bildbehandling (LCI) [5]. En ljuskälla sänder ut ljus i olika våglängder som reflekteras på objekets yta som avläses
med en spektrometer. Avståndet till ytan mäts genom att avläsa den dominerande
våglängden. Figur 8 visar LCI-teknologin. Samplingsfrekvensen för ljussensorn var
300 Hz.
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Figur 8. Illustration av LCI teknologin [5].

2.6 ModbusTCP
Inom industrin används ModbusTCP som kommunikationsmetod mellan olika enheter. Med ModBusTCP ges möjlighet för kommunikation med Modbus över Ethernet. Protokollet behåller funktionskods- samt datafälten och kapslar in det till
PDU(Protocol Data Unit). En klient- servermodell används där servern lyssnar på
anrop på TCP-port 502. Klienten ansluter, skickar en begäran och ett svar returneras. ModbusTCP är ett applikationsprotokoll som definierar regler för organisering
och tolkning av information. Figur 9 visar att adress- och checksumma-fälten tas
bort från den ursprungliga modellen där funktionskod och data behålls. Dessa placeras i PDU(Protocol Data Unit) som sedan placeras i ADU(Application Data Unit).

Figur 9. Konstruktion av ett Modbus TCP datapaket.
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ADU paketeras som TCP-data i OSI-modellens fjärde lager. Därefter fortsätter informationen nedåt i OSI modellen. Figur 10 visar hur ett ModbusTCP går igenom
OSI-modellen.

Figur 10. Lager ett till fem i OSI-modellen.

2.7 Servomotor JVL MAC400
JVL MAC400 har servomotor, hallsensor och avkodare integrerat i ett system. Med
inbyggda modulen JVL MAC00-EC4 [6] ges dessa kommunikationsmöjligheter:
RS232 / RS485 / RS422, två stycken analoga ingångar, Puls / dir. eller kvadratur
ingångar, A + B kodarutmatning, EtherCAT, Ethernet/IP, PROFINET IO, SERCOS
III, Modbus TCP, Powerlink. Figur 11 visar motorns konstruktion [7].

Figur 11. Servomotor JVL-MAC400 med modul [7].

2.8 PC ECS-8000
Datorn ECS-8000 [8] är utrustad med en Quad Core 5th Gen Intel i7 Mobil Processor, Intel QM87 chipset, 16GB RAM DDR3L 1600MHz. Grafikkortet är Intel Iris Pro
Graphics 6200 (5850EQ), hårddisk 60GB SATA 2 SATA III (6Gbps). För kommunikation finns fyra stycken COM RS-232/ 422/ 485, fyra stycken USB 3.0 (Externa),
tre stycken USB 2.0 (två externa, en intern), en DIO 16 Isolerad DIO: 8 DI, 8 DO,
sexton GPIO-portar. Figur 12 visar modellen ECS-8000.
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Figur 12. Datormodell ECS-8000 [8].

2.9 Prototypkonstruktion
För mätning av skärgradshöjden användes en prototypkonstruktion, se figur 13. En
plats för kameran samt två platser fanns för montering av motorer för styrning kamerans koordinater i x- samt y-led.

Figur 13. Prototypkonstruktion för arbetet.
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3 Metoder och resultat
I detta kapitel beskrivs valet av metoder och tekniker för realisering av en automatisk
skärgradsdetektor.
En generell regel har varit att använda öppna standarder samt licensformer för att
undvika eventuella inlåsningar av licenser. Val av licensmodeller från externa bibliotek kan påverka programvarans licensform. Används GNU Public License (GPL) [9]
måste förändringar av programkod skickas till upphovsmannen vilket resulterar i att
programkoden blir allmän egendom. Företag som producerar mjukvaruprodukter
som tjänst vill sällan dela med sig av programkoden och ge ut den som allmän egendom. Används MIT(Massachusetts Institute of Technology)- [10] eller FreeBSD(Berkeley Software Distribution)-licensen [11] som externa bibliotek ges möjligheten att
fritt välja om programkoden skall bli allmän egendom eller inte. Det enda krav som
FreeBSD- samt MIT-licensen är att licensformen behålls.
3.1 Metodik och lösningsmetoder
Arbetets metodik studerade först tidigare arbeten inom samma teknikområde. KTH
Primo databasen användes som primär källa till tidigare arbeten, dessutom användes IEEE Explore och Google Scholar. Inga tidigare arbeten hittades inom området
vilket medförde till att problemställningen bröts ned i mindre delar och detektion av
skärgradskanten analyserades vidare. För detektion av kanter i ett fotografi fanns
många olika algoritmer och tidigare arbeten. Två tidigare arbeten visade att två algoritmer främst användes för detektion av kanter med hög noggrannhet. Kantdetektionsalgoritmerna testades med fotografier från ljussensorn och dess resultat
jämfördes mot varandra. En algoritm realiserades för detektion av en referenslinje
med skärgradshöjd i ett fotografi. Operativsystem, kommunikationsprotokoll och
periferienheter utvärderas och prestanda testas.
3.2 Utvecklade modeller
Modeller och metoder togs fram för varje del i arbetet. De delades upp i programalgoritm, motor-, kamera-kommunikation, trådbaserad programvara, OpenCV, kantdetekteringsalgoritm och plattform.
3.2.1 Programalgoritm
En modellering gjordes för att ta fram programalgoritmen till arbetet, figur 14 visar
dess flödesschema. Vid programstart initieras programvaran, därefter skickas ett
meddelande till kameratråden om initieringsparametrar, sedan skickas ett meddelande till motortrådarna med att färdas till origo. Därefter avläses meddelanden
från kameratråden, har en fotografi inkommit analyserar en bildbehandlingsalgoritmen om skärgradskant med referenslinje fanns i fotografiet. Sedan avläses motorernas koordinater för att avgöra om en motor har nått slutdestination, om ja åk tillbaks
till origo. Därefter färdas motorerna framåt igen.
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Figur 14. Programflöde för huvudtråden.

3.2.2 Motorkommunikation
För förflyttning av en ljussensor i x- samt y-led användes två servomotorer. Som förslag jämfördes JVL MAC400 [7] mot Electromate TXM [12]. Motorerna hade servomotor, hallsensor och avkodare integrerat i ett system, dessutom fanns möjlighet till
seriell- och Ethernet anslutning. Motorerna hade likvärdiga egenskaper och båda var
lämpliga till arbetet. JVL MAC400 var redan förvald till arbetet och båda motorerna
anses vara lämpliga för uppgiften.
Konfiguration samt installation av firmware utförs i tillverkarens applikation
MacTalk. EthernetIP och ModbusTCP protokollen valdes som förslag till kommunikationssätt då dessa använde Ethernet standard. EthernetIP kommunicerade via ett
anslutningslöst protokoll User Datagram Protocol (UDP) medans ModbusTCP kommunicerade med ett anslutningsorienterat protokoll Transmission Control Protcol
(TCP). Med TCP kvitteras varje paket som skickas mellan sändare och mottagare,
om ingen kvittens ankommit till sändaren under förväntad tid görs en eller flera omsändningar. ModbusTCP valdes som överföringsmetod för arbetet då den var mer
tillförlitlig.
De två motorerna anslöts till en PC med varsin Ethernet-kabel. Den första motorns
nätverksinställningar var 10.0.1.1/24 och den andra motorns var 10.0.2.1/24. För
k0mmunikation mellan PC:n och motorn användes ModbusTCP protokollet, PC:n
skickar läs och skriv förfrågningar till motorn varpå de skrivs och läses från ett register. För test av kommunikationen mellan PC:n och motorn gjordes ett hastighetstest där PC:n skickar maximala antalet skriv- och läs-instruktioner till motorn. För
testning av läsning till motorns register anropades en metod för att avläsa motorns
aktuella position.
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3.2.3 Kamerakommunikation
För mätning av skärgradskanten på ett delband krävdes en ljussensor med hög upplösning då skärgradskanten var cirka 100 mikrometer i längd samt att avståndsmätning kunde göras ovanifrån. Det enda alternativ som hittades var FocalSpec [5] ljussensor som använts i ett tidigare projekt för mätning av skärgradshöjd hos uppdragsgivaren.
Datorn som användes i projektet var Microsoft Windows 10 förinstallerat, dock supporterade ljussensorn endast Windows 7 vilket Microsoft varken supporterar eller
säljer längre. Kamerasupport för Windows 10 väntas komma hösten 2016. Ett exempelprogram laddades ned från leverantörens hemsida av kameran och testades i
Windows 10. Wireshark användes för detektering av datapaket som skickades genom nätverskortet, dock detekterades inga paket när kommunikationen initierades.
Kamerakommunikationen uteblev vilket medförde att implementationen av kameran inte kunde genomföras.
3.2.4 Trådbaserad programvara
För segmentering av programkod med olika periodtider samt arbetsuppgifter togs
en trådbaserad programmodell fram. Huvudtrådens uppgift var att kontrollera de
andra trådarna samt analysera inhämtad information. Kameratrådens uppgift var
att kommunicera med ljussensorn. En kameratråd och två motortrådar togs fram,
motorerna kontrollerade kamerans x- och y-position på konstruktionen. Trådarna
kommunicerade med varandra via delade objekt.
3.2.4.1 Motortråden
Motortråden avläser inkommande meddelanden, betjänar dessa och returnerar ett
svar. Motortråden anropar JVL-MOTOR-klassen som kommunicerar med motorn
via ModbusTCP över Ethernet. Figur 15 visar kameratråden med dess tillhörande
klasser.
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Figur 15. Klasschema av motortråden.

3.2.4.2 Kameratråden
Kameratråden avläser inkommande meddelanden, betjänar dessa och returnerar ett
svar. Kameratråden anropar kamera-klassen som kommunicerar med ljussensorn
via Ethernet. Figur 16 visar kameratråden med dess tillhörande klasser.

Figur 16. Klasschema av kameratråden.
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3.2.4.3 Huvudtråden
Huvudtråden avläser inkommande meddelanden och behandlar dessa för att sedan
sända nya meddelanden. Huvudtråden anropar OpenCV-klassen för bildbehandling.
Figur 17 visar huvudtråden med dess tillhörande klasser.

Figur 17. Klasschema av huvudtråden.

3.2.4.4 Delade objekt
För kommunikation mellan huvudtråden och resterande trådar användes brevlådor,
en meddelande-kö för hämtning och en för sändning av meddelanden. Ett exempel
ses i figur 18, huvudtråden skickar meddelanden i den nedre meddelande-kön vilket
är inkommande meddelanden till motortråden. Motortråden skickar meddelanden i
den övre meddelande-kön vilket är inkommande meddelande-kön till huvudtråden.

Figur 18. Schema över delade objekt och meddelandeköer.

Brevlådorna realiserades med en paketklass där dess publika metoder först begärde
ett exklusivt lås från mutex datamedlemmen för exklusiv läsning eller skrivning av
en datamedlem. Klassens metoder samt datamedlemmar ses i figur 19.
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Figur 19. Mutex-paket som användes för kommunikation mellan programtrådar.

Samtliga publika metoder anropade den privata klassen getLock som begär ett exklusivt lås till mutex-variabeln, var låsning möjlig returnerades värdet sant, annars
returneras ett falskt värde. I figur 20 visas programalgoritmen för exklusiv låsning
av en brevlåda.

Figur 20. Metoden getLock.

3.2.5 OpenCV
För upptäckt av skärgradshöjden samt referenslinjen inhämtades ett fotografi från
kameran som sedan analyserade innehållet med matematiska metoder. Ett exempel
på skärgradsfotografi kan ses i Figur 6. AForge.Net samt OpenCV togs fram som förslag till bildbehandlingsbibliotek. OpenCV valdes för dess implementation av Canny
och Hough linjetransform, licensform, god integration med C++ samt välstrukturerad dokumentation. Med Canny’s algoritm detekterades linjer i fotografi exempelvis
siluetten av en kaffekopp, medans Hough’s linjetransform detekterar endast räta linjer i förhållande till fotografiet. Detektering av defekt textil baserad på OpenCV [1]
påvisade att OpenCV även kunde användas för realtidsapplikationer.
3.2.5.1 Cannys algoritm för kantdetektering
I rapporten Fabric Defect Detection Based on Open Source Computer Vision Library
OpenCV [1] av Xiaojun Jia visades att Cannys algoritm var tillförlitlig för kantdetektion, rapporten användes som underlag och beslut till användning och testning av
algoritmen.
Cannys algoritm användes för kantdetektering i ett fotografi [13]. Ett gråskalefilter
applicerades på fotografiet, därefter och Gaussiskt filter som gör fotografiet suddigt.
Formel 3 visar ett Gaussiskt filter med storleken 5x5.

19 | METODER OCH RESULTAT

2 4
4 9
1
𝐾 = 159 5 12
4 9
[2 4

5
12
15
12
5

4
9
12
9
4

2
4
5
4
2]

(3)

För kantdetektion används ett filter som kallas sobeloperator, den består av två 3x3
matriser, en för x- och en för y-led. Formel 4 visar sobeloperatorn i x-led och formel
5 visas operatorn i y-led.
𝑆𝑥00
𝑆𝑥 =  [𝑆𝑥10
𝑆𝑥20

𝑆𝑥01
𝑆𝑥11
𝑆𝑥21

𝑆𝑥02
−1
𝑆𝑥12 ] = [−2
𝑆𝑥22
−1

𝑆𝑦00
𝑆𝑦 =  [𝑆𝑦10
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𝑆𝑦02
−1 −2 −1
𝑆𝑦12 ] = [ 0
0
0]
𝑆𝑦22
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0 +1
0 +2]
0 +1

(4)

(5)

Ett intensitetsvärde finns för varje (x,y) vektor och har ett värde mellan 0-255. I formel 6 ses ett exempel på en bildmatris med dess intensitetsvärden.
𝐺00
𝐺10
𝐺
𝐺 = 20
𝐺30
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𝐺42
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För ökning av skillnaden i intensitetens lutning applicerades sobeloperatorn på en
pixel i bildmatrisen, formel 7 visar uträkningen av värdet på pixeln 𝐺𝑥 (1,1) och formel 8 visar uträkningen av värdet på pixeln 𝐺𝑦 (1,1). Asterisk(*) är en faltningsoperator.
𝐺(𝑖 − 1, 𝑗 − 1)
𝐺𝑥 (1,1) =  𝑆𝑥 ∗ [𝐺(𝑖 + 0, 𝑗 − 1)
𝐺(𝑖 + 1, 𝑗 − 1)

𝐺(𝑖 − 1, 𝑗)
𝐺(𝑖 + 0, 𝑗)
𝐺(𝑖 + 1, 𝑗)

𝐺(𝑖 − 1, 𝑗 + 1)
𝐺(𝑖 + 0, 𝑗 + 1)]
𝐺(𝑖 + 1, 𝑗 + 1)

(7)

𝐺(𝑖 − 1, 𝑗 − 1)
𝐺𝑦 (1,1) =  𝑆𝑦 ∗ [𝐺(𝑖 + 0, 𝑗 − 1)
𝐺(𝑖 + 1, 𝑗 − 1)

𝐺(𝑖 − 1, 𝑗) 𝐺(𝑖 − 1, 𝑗 + 1)
𝐺(𝑖 + 0, 𝑗) 𝐺(𝑖 + 0, 𝑗 + 1)]
𝐺(𝑖 + 1, 𝑗) 𝐺(𝑖 + 1, 𝑗 + 1)

(8)

För uträkning av det värdet för pixeln 𝐺𝑥 (1,1) beräknades resultatet enligt formel 9.
𝐺𝑥 (1,1) =  𝑆𝑥02 𝐺02 + 𝑆𝑥12 𝐺12 + 𝑆𝑥22 𝐺22 +
𝑆𝑥01 𝐺01 + 𝑆𝑥11 𝐺11 + 𝑆𝑥21 𝐺21 +
𝑆𝑥00 𝐺00 + 𝑆𝑥10 𝐺10 + 𝑆𝑥20 𝐺20 = 280

(9)
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Samtliga koordinaters lutning beräknades i bildmatrisen, en vektor(𝐺𝑥 , 𝐺𝑦 ) vars belopp samt riktning ges i formel 10 och 11.
|𝐺(1,1)| = √𝐺𝑥 (1,1)2 +𝐺𝑦 (1,1)2

(10)

𝜃 = arctan2(𝐺𝑦 (1,1), 𝐺𝑥 (1,1))

(11)

Riktningen avrundas sedan till fyra möjliga vinklar 0, 45, 90 samt 135 grader. Ett
”Non-maximum suppression”-filter appliceras på bilden som tar bort pixlar som ej
anses vara en del av kanten. Därefter filtreras pixlar med ett hysteres-filter, om en
pixel har ett värde över det övre tröskelvärdet accepteras denna som en del av kanten, har pixeln ett värde mellan de båda tröskelvärdena blir den accepterad endast
om den är ansluten till en annan pixel i den övre tröskelnivån. Har pixeln ett värde
under den lägre tröskelnivån förkastas denna som en del av kanten. Figur 21 visar
motivet obehandlat och efter Cannys algoritm.

Figur 21. Originalbild till vänster, Cannys algoritm applicerad på motivet till höger [13].

3.2.5.2 Hough linjetransformering
I Edge Detection Techniques Using Hough Transform [2] av Saurabh Singh och Dr.
Ashutosh Datar visades att Hough linjetransformering var tillförlitlig för upptäckt av
linjer i ett fotografi, rapporten användes som underlag och beslut till användning och
testning av algoritmen.
Hough Linjetransformering användes för detektion av räta linjer [14]. Linjer i en bild
kan uttryckas med två variabler, i det kartesiska koordinatsystemet (m, b) samt det
polära koordinatsystemet (r, θ). Denna metod använder det polära koordinatsystemet. I figur 22 visas en graf med funktionens linje i polära koordinatsystemet.

Figur 22. En funktion med dess distans från origo [14].
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Linjens ekvation skrivs enligt:
𝑐𝑜𝑠𝜃

𝑟

𝑦 = (− 𝑠𝑖𝑛𝜃 ) 𝑥 + (𝑠𝑖𝑛𝜃)

(12)

Bryt ut r:
𝑟 = 𝑥 ∗ cos 𝜃 + 𝑦 ∗ sin 𝜃

(13)

Generellt går det att definiera alla linjer som går genom punkten som:
𝑟𝜃 = 𝑥0 ∗ cos 𝜃 + 𝑦0 ∗ sin 𝜃

(14)

Alla par (𝑟𝜃, 𝜃) representerar en linje som passerar genom (𝑥0 , 𝑦0 ). För två godtyckliga värden på (𝑥0 , 𝑦0 ) bildas en sinusoid som sedan presenteras i ett diagram. Om
värdena 𝑥0 = 8 och 𝑦0 = 6 väljs, det avbildas i figur 23. Endast villkoren 𝑟 > 0 och
0 < 𝜃 < 2𝜋 var av intresse.

Figur 23. Samtliga funktioner som passerar genom (𝑥0 , 𝑦0 ) avbildad i r,θ planet [14].

Denna metod appliceras för alla punkter i bilden. Om två kurvor skär varandra i
𝜃, 𝑟 planet tillhör de samma linje. Väljs (𝑥0 , 𝑦0 ) = (8,6), (𝑥1 , 𝑦1 ) = (4,9),(𝑥2 , 𝑦2 ) =
(12,3) som sedan presenteras i ett diagram, se figur 24. I punkten skär samtliga linjer varandra, dessa koordinater är parametrar till parametrarna (𝜃, 𝑟) eller linjen
där (𝑥0 , 𝑦0 ), (𝑥1 , 𝑦1 ), och (𝑥2 , 𝑦2 ) låg.

Figur 24. (𝑥0 , 𝑦0 ),(𝑥1 , 𝑦1 ) och(𝑥2 , 𝑦2 ) avbildade i r,θ planet [14].

En linje kan detekteras genom att finna antalet skärningspunkter mellan kurvor.
För varje punkt där kurvorna skär varandra ökar koordinatens poäng. I allmänhet
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definieras ett tröskelvärde på det minsta antalet korsningar som behövs för detektion av en linje. Överstigs värdet deklareras en linje med parametrarna (𝜃, 𝑟𝜃 ) vid
brytpunkten.
Hough-transformeringen håller reda på samtliga brytpunkter mellan kurvor för
alla punkter i bilden. En standard- samt probabilistisk implementation av Hough
transformen fanns tillgänglig, standardformen beskrevs tidigare i detta kapitel där
funktionen heter ”HoughLines” och returnerar produkten av alla vektorpar
(𝜃, 𝑟𝜃 ).Den probabilistiska funktionen heter ”HoughLinesP” och har en effektivare
implementation av Hough transformeringen [14], den returnerar extrempunkterna
för varje detekterad linje. Figur 25 visar motivet obehandlat och motivet efter probabilistiska funktionen ”HoughLinesP”.

Figur 25. Originalbild till vänster, Houghs linjestransform applicerad på motivet till höger [14].

3.2.6 Kantdetektionsalgoritm
Tester visade att Cannys algoritm detekterade skärgradskanten i fotografiet. Bildmatrisens pixlar med en intensitet över hundra sparades undan till en ny lista. Då flera
y-värden fanns för varje x-värde togs medelvärdet för alla y-värden och sparades som
ett y-värde i en ny matris. Grafens derivata samt karaktäristik i frekvensdomänen
analyserades för mönster som kunde utnyttjats. För detektion av referenslinjen togs
genomsnittsvärdet av samtliga punkternas värden. För detektion av skärgradshöjden sorterades bildmatrisen efter högsta y-värde. De trettio högsta värdena togs ut
och placerades i en ny lista som sedan sorterades efter lägsta x-värde. Om tre eller
fler efterföljande x-värden fanns i listan sparades en vektor i en ny lista med det
högsta y-värdet. Vektorerna placerades i fotografiet och presenterades på skärmen.
3.2.7 Plattform
För val av plattform för programvaran jämfördes tre olika system, Microsoft Windows 10, Ubuntu 16,04 och FreeBSD 10,3. Med Windows 10 fanns ingen möjlighet
att deterministiskt fastställa periodtiden på olika trådar med låg periodtid. Windows
schemaläggare var okänd då källkoden ej är publik. Windows fördröjningsmetoder
använde millisekunder medans FreeBSD och Ubuntu har metoder för mikrosekunder. Med FreeBSD / GNU Linux fanns möjlighet att vara ett realtidsnära-operativsystem, det fanns möjlighet att skräddarsy vilken programvara och kärna med drivrutiner som installerats i systemet samt vilka processer/tjänster som exekveras. En
minimal installation av operativsystemen kunde allokera cirka 10MB hårddiskplats.
Linux hade stöd för tre olika schemaläggare, realtids först-in-först-ut, realtids
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”round-robin” och tidigast deadline först. FreeBSD’s schemaläggare ULE använder
fyra metoder för val av prioritetsordning, kö mekanismer, interaktiv poängsättning,
prioritetskalkylator samt ”Nice Impact / Slice” räknare [15].
Val av operativsystem blev Windows då den slutgiltiga produkten hade som krav att
supporteras av IT-supporten i organisationen. Deras kunskaper för datorer var för
Microsofts produkter och support saknade kännedom om FreeBSD och Linux. Däremot rekommenderas FreeBSD alternativt Linux som val av operativsystem då dessa
var mer deterministiska och hade större möjlighet till konfiguration av dess beteende.
3.3 Verktyg och experimentuppsättning
Verktygen som användes för arbetet var programmeringsspråket C++ och Wireshark
för övervakning av nätverkskommunikation. För kompabilitet mellan programvaran
som realiseras samt FocalSpec programbibliotek valdes Visual Studio C++ 2012.
Försök till uppgradering av kompilator till 2015 gjordes utan lyckat resultat. OpenCV
hade även god dokumentation för C++ på den officiella hemsidan, även exempelprogram fanns för användning av deras bibliotek. En fördel med hårdvarunära programspråk var dess snabbhet, däremot saknas en sophanterare ”garbage collector”
som avhjälper minnesläckage.
Från PC:n testades och simulerades funktioner och kommunikationssätt med periferiutrustning, även testades algoritmer och externa klasser som använts i arbetet.
3.4 Datainsamling och redovisning av statistik
I detta kapitel beskrivs insamlandet av data för testerna som utförts under arbetet.
3.4.1 Motorkommunikation
Programvaran Wireshark användes för avläsning av datatrafik vid nätverkskommunikation mellan PC och motorn via ModbusTCP protokollet. Tabell 3 visar resultatet
av ett lästest för ett register i motorn och tabell 4 visar ett skrivtest. Antalet paket per
sekund var både skickade och mottagna paket, halva antalet paket var skickade och
den andra halvan var mottagna.
Tabell 3. ModbusTCP läs-test.

Mätning

Mottaget

Paket (stycken)

114610

Varaktighet (sekunder)

68,198

Paket/sekund (snitt)

1680,5

Paketstorlek i genomsnitt (Bytes)

66,5

Antal Bytes (stycken)

7621565
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Bytes/s i genomsnitt (kBps)

111

Bitar/s i genomsnitt (kbps)

894

Tabell 4. ModbusTCP skriv-test.

Mätning

Mottaget

Paket (stycken)

129815

Varaktighet (sekunder)

67,216

Paket/sekund (snitt)

1931,3

Paketstorlek i genomsnitt (Bytes)

68,5

Antal Bytes (stycken)

8892325

Bytes/s i genomsnitt (Bps)

132

Bitar/s i genomsnitt (bps)

1058

3.4.2 Kamerakommunikation
Kommunikation med kamera-enheten uteblev och istället togs tio stycken skärmfotografier från en PC som levererades med kameran, bildernas dimensioner var ungefär i storleken 1519x527 pixlar.
3.4.3 Trådbaserad programvara
För prestandatest valdes periodtiden på huvudtråden till en millisekund, därefter
utfördes upprepade exekveringar av huvudtråden och datavärden insamlades. Periodtiden varierade mellan en till nittion millisekunder och medelvärdet blev 1,26
millisekunder. Se figur 26 för tidsskillnaden mellan körningar.
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Figur 26. Periodtid för huvudtråden.

Periodtiden på motortråden valdes till en millisekund, därefter utfördes upprepade
exekveringar av huvudtråden och datavärden insamlades. Periodtiden varierade
mellan en till fjorton millisekunder och medelvärdet blev 1,2 millisekunder. Se figur
27 för tidsskillnaden mellan körningar.

Figur 27. Periodtid för motortråden.

3.4.4 Delade objekt
I figur 28 ses kommunikation mellan huvud- och en motortråd, motortråden får ett
meddelande om en ny destination och svarar därefter med en bekräftelse. Därefter
skickas ett meddelande till motortråden om aktuell position. När aktuell motorposition motsvarade den begärda positionen skrivs meddelandet ut om att motorn anlänt till rätt destination.
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Figur 28. Kommunikation mellan huvud- och motortråden.

3.4.5 Hough Linjetransformering
I figur 29 ses originalfotografiet av test 1, i figur 30 har Hough’s linjetransform utförts på fotografiet vilket resulterade i 46 detekterade linjer, se bilaga 1.

Figur 29. Originalfotografi test 1.

Figur 30. Hough linjetransform på test 1.

3.4.6 Canny kantdetektering
För Canny’s kantdetektion gjordes bilden om till gråskala. Därefter avlästes samtliga
pixlars ljusintensitet, överstegs tröskelvärdet hundra accepterades pixeln som en
punkt i grafen och sparades undan till en ny matris. I den nya matrisen fanns flera
y-värden för varje x-koordinat, en programalgoritm tog fram medelvärdet av samtliga y-koordinater och sparade det som den nya y-värdet till x-koordinaten. Dessa
punkter visas i figur 31.
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Figur 31. Graf av skärningsytan där x- och y-led var pixelkoordinater.

3.4.7 Kantdetektionsalgoritm
Datamängden från Cannys kantdetektering importerades till Matlab, ursprungsfunktionen samt dess derivata visas i figur 32.

Figur 32. Skärytans graf samt derivata.

Fast Fourier Transformen (FFT) applicerades på de inhämtade värdena, resultatet
ses i figur 33.
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Figur 33. Skärytans graf i frekvensdomänen.

Den största andelen energi fanns i DC-komponenten där amplituden var 45, ett lågpass-filter applicerades på signalen och resultatet ses i figur 34.

Figur 34. Skärytans graf genom ett lågpassfilter.

En metod togs fram som tolkade grafen som vektorer, de största vektorerna presenteras i grafen som pilar, se figur 34. Algoritmen för detektion av vektorer utfördes på
totalt tio fotografier, se bilaga 2 för fler fotografier som bildbehandlats. I figur 35
detekterades en skärgradshöjd med smal bredd, två vektorer dekreterades på skärgradshöjden.

Figur 35. Test 1 med referenslinje och vektordetektion.
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I figur 36 detekterades skärgradshöjden med tre vektorer, dessutom detekterades en
vektor utanför skärgradshöjden.

Figur 36. Test 4 med referenslinje och vektordetektion.

I figur 37 detekterades ingen skärgradshöjd då dess amplitud var för låg, två vektorer
detekterades i fotografiet som låg utanför skärgradshöjdens område.

Figur 37. Test 7 med referenslinje och vektordetektion.

Exekveringstiden för OpenCV’s Canny algoritm, referenslinje- samt vektordetektion
tog i genomsnitt 214 millisekunder, tiden var exklusive bildinläsning från hårddisk.
Figur 38 visar exekveringstider för algoritmen.

Figur 38. Exekveringstid för OpenCV-algoritmen.

3.4.8 Plattform
Ett test utfördes på FreeBSD och Linux där en tidsstämpel togs innan samt efter en
fördröjning på en mikrosekund som sedan skrev ut differensen på skärmen, programtest ses i figur 39.
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Figur 39. Programtest för fördröjning.

FreeBSD samt Linux installerades på en virtuell plattform i VirtualBox, de tilldelades
en CPU med 1 GigaByte i ramminne. Fördröjningstestet exekverades 50.000 gånger
och fördelningen över tiden ses i tabell 5. Exekveringstid var hur långt hela programmet tog från start till slut, användar-mode var hur mycket tid som programkoden tar
att exekvera och system-mode är systemanrop som kärnan betjänar, prioriteten på
processen var medel.
Tabell 5. Exekveringstider för testprogrammet.
FreeBSD

Ubuntu

Exekveringstid(sekunder)

50,255

260,476

Användar-mode(sekunder)

9,174

3,884

System(kernel)-mode(sekunder)

39,171

126,688

Testet av en fördröjning på en mikrosekund ses i figur 40 och figur 41. Medelvärdet
för FreeBSD’s fördröjning var 77,4 mikrosekunder och för Linux 75 mikrosekunder.
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Figur 40. Fördröjningstest i FreeBSD.

Figur 41. Fördröjningstest i Ubuntu.

3.5 Resultat
Arbetet realiserade en mjukvaruprototyp som kontrollerade motorer och använde
bildbehandling för detektion av skärgradshöjd med en referenslinje. Programmet
använde separata trådar för varje uppgift som utfördes vilket ökade parallelliseringen och effektiviteten då lasten spreds på flera CPU-kärnor. Huvudtråden kontrollerade programflödet för processen och initierar kommunikation med andra trådar. Kommunikation mellan trådar utfördes med meddelandeköer, en för att skicka
och en för att ta emot. Ljussensorn kommunikation uteblev och den programtråden
aktiverades aldrig. En algoritm togs fram för detektion av skärgradshöjd med en referenslinje som använde Cannys algoritm i OpenCV biblioteket. I tabell 6 visas exekverings- och periodtider för olika tester i programvaran.
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Tabell 6. Exekverings- och periodtider för tester i programvaran.

Utförd test

Exekveringstid

Periodtid(Hz)

Motorkommunikation läs-test

1/966 ≈ 1,03 ms

966 (1931,3 /2)

Motorkommunikation skriv-test

1/840 ≈ 1,19 ms

840 (1680,5 /2)

Kamerakommunikation

1/300 ≈ 3,33 ms

300

Huvudtrådens exekveringstid

1,26 ms

1/1,26 ms ≈ 794

Motortrådens exekveringstid

1,2 ms

1/1,2 ms ≈ 833

Kantdetekteringsalgoritm

214 ms

1/0,214 ≈ 4,67

Windows 10 minsta fördröjningstid 1 ms

1/1 ms = 1000

FreeBSD minsta fördröjningstid

77,4 us

1/77,4 us ≈ 13000

Linux minsta fördröjningstid

75 us

1/75 us ≈ 13333

FreeBSD total exekveringstid av 1/995 ≈ 1 ms
fördröjningstestet (50000 värden)

50000/50,255 ≈ 995

Linux total exekveringstid av förd- 1/192 ≈ 5,21 ms
röjningstestet (50000 värden)

50000/260,476 ≈ 192
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4 Analys och diskussion
Arbetet bestod mestadels av att realisera en mjukvaruprototyp. Hårdvaruutrustningen var redan förutbestämd från uppdragsgivaren vilket medförde att produktens samplingshastighet blev försämrad då bättre alternativ ej kunnat användas.
Möjlighet till optimering och ökning av samplingshastigheten fanns om operativsystemet varit realtidsnära alternativt haft en annan schemaläggare. Vidare undersökning behöver göras för optimering av programkoden men även finns möjlighet att
avlasta mjukvara med hårdvara.
4.1 Programalgoritm
Trådbaserad programvara med delade objekt realiserades där exekveringstiderna för
huvud- och motortråden hade en genomsnittstid på 1,2 millisekunder och för bildbehandlingsalgoritmen i genomsnitt 214 millisekunder. Det resulterar i att processens periodtid baseras på den längsta exekveringstiden vilket blir ungefär 4 Hz eller
fyra bilder per sekund. Det behöver ökas för att nå en acceptabel periodtid. Då möjlighet till test av ljussensorns bildmatris uteblev togs skärmbilder med storleken
1519x527 pixlar som sedan bildbehandlades. För optimering av stora bildmatriser
kan dessa först förminskas innan att bildbehandling appliceras. Ett alternativ kan
vara att använda grafikkortets beräkningskapacitet för bildbehandling av matriser
eller starta nya processer för varje bildbehandling.
En bildbehandlingsalgoritm togs fram som detekterar en skärgradskant med referenslinje. Algoritmen går igenom samtliga punkter i bildmatrisen och avläser intensitetsvärdet, överstiger det ett definierat värde läggs det i en ny matris. För stora matriser blev beräkningstiden lång för en CPU, möjlighet att avläsa exempelvis var
tredje pixel minskar exekveringstiden men olästa pixlars information går förlorad.
Mer tester för optimering av exekveringstid i bildbehandlingen behöver göras för att
minska totala exekveringstiden.
Hough’s linjetransform detekterade många små dellinjer som ej kunde utnyttjas på
något sätt för arbetet. Cannys algoritm detekterade kanten och en graf togs fram ur
fotografiet. För detektion av referenslinjen togs grafens genomsnitt, därefter detekterades vektorerna i fotografiet. Filtret för vektordetektionen kan justeras för bättre
felupptäckt genom mer tester med varierande skärgradskanter och material.
4.2 Ljussensor
Ljussensorn som var tänkt att användas i arbetet uteblev då kommunikation mellan
PC och ljussensor ej kunde etableras. Stöd för Windows 10 saknades. Programmet
Wireshark användes för avlyssning av nätverket men ingen information visades.
Därav uteblev testning med ljussensorn, dimensionerna för bildmatrisen saknades
också.
4.3 Motor
En separat tråd för varje motor realiserades. Trådarna kommunicerade med servomotorn via ModbusTCP och ungefär 800 meddelanden per sekund kunde skickas,
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begäran med svar resulterade i cirka 1600 meddelanden per sekund. Antal meddelande per sekund överstiger 300 Hz och var tillräckligt snabb som kommunikationsmedel mellan PC:n och servomotorn.
4.4 Operativsystem
För optimering av operativsystemet och processorns arbetsuppgifter kan uppstartsprocesser och tjänster minimeras där endast nödvändiga processer är startade för
programvarans uppgift. Operativsystemet Windows 10 hade endast fördröjningsfunktioner med millisekunder som argument medans FreeBSD och Ubuntu hade
fördröjningsfunktioner med mikrosekunder vilket kan minska periodtiden för trådarna och öka hastigheten i processen. Genomsnittstiden för huvud- och motor-tråden var 1,2 millisekunder. Tester visade att FreeBSD’s genomsnittstid för en fördröjning på en mikrosekund resulterar i en exekveringstid på 77 mikrosekunder och Linux 75 mikrosekunder. Det medför att periodtiden för trådarna på ett FreeBSD- eller
Linux-baserat operativsystem blir kortare än en millisekund, det bör gå att halvera
periodtiden vilket fördubblar frekvensen, det medför att fler bilder per sekund kan
inhämtas och analyseras. Fördröjningstiden på en mikrosekund testades 50.000
gånger. Hela testets exekveringstid tog 50,3 sekunder i FreeBSD och 250,5 i Linux.
Det medförde att exekveringstiden cirka 1 millisekund i FreeBSD och 5,21 millisekunder i Linux. Val av operativsystem bör göras efter arbetets krav istället för ITorganisationens önskemål.
4.5 Ekonomiska och miljömässiga aspekter
Skickas ett defekt stålband till nästa instans i förädlingsprocessen kommer denna att
reklameras och sedan returneras tillbaks till skärverket som sedan beslutar om stålbandet smälts om eller om den kan säljas till en kund med mindre krav på skärgradshöjden. Vid omsmältning av stål krävs stora mängder energi för upphettning av stålet från fast till flytande form. Retur av det defekta stålbandet och leverans av ett nytt
stålband till nästa instans är kostsamt och har dessutom en negativ klimatpåverkan
på miljön då fossila bränslen används. Kostnaden för en hel sändning är mellan femtiotusen upp till en miljon kronor beroende på vilket material som transporteras,
dessutom tillkommer personalkostnad för hantering av stålbandet som reklamerats.
En reklamation av stålband förekommer mellan en till två gånger för varje kund per
år.
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5 Slutsatser
I detta arbete utvärderades komponenterna som behövdes för realisering av en
mjukvaruprototyp vars uppgift detekterar skärgradshöjden på en skärkant. En bildbehandlingsalgoritm togs fram som detekterade referenslinjen genom att ta medelvärdet av punkterna i grafen, därefter detekterades de största vektorerna i fotografiet
och presenterades som en ny bildmatris utskriven på skärmen. Ljussensorns implementation saknades eftersom ingen kommunikation kunde etableras. Enligt ljussensorns specifikation var högsta samplingsfrekvensen 300 bilder per sekund. Motorernas mjukvaruimplementation tillät att maximalt 800 kommandon skickades per sekund. Bildbehandlingsalgoritmens genomsnittstid var cirka 214 millisekunder vilket
resulterar i ungefär fyra bilder per sekund.
Som fortsatt arbete kan bildbehandlingsalgoritmen effektiveras för att öka antalet
bilder som behandlas per sekund. Att krympa bildmatrisen men även att avläsa färre
antalet punkter alternativt använda hårdvara för matrisbehandling kan minska exekveringstiden i processen och öka antalet bilder per sekund. Att öka antalet bilder
per sekund medför till att mer stickprover tas och fler skärgradshöjder analyseras
vilket resulterar i mer information om skärgradskanterna i stålrullen. Det höjer kvalitén och minskar risken att defekta skärgradshöjder passerar.
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Bilagor
Bilaga 1 – Hough kantdetektering

Nummer

𝒙𝟎

𝒚𝟎

𝒙𝟏

𝒚𝟏

0

47

484

1487

484

1

434

344

485

344

2

255

341

340

341

3

549

338

636

339

4

608

346

658

346

5

719

345

775

345

6

1075

349

1142

350

7

47

467

47

216

8

118

335

182

335

9

118

337

182

337

10

1188

342

1239

343

11

608

344

658

343

12

1074

347

1144

347

13

118

338

197

338

14

118

342

226

342

15

333

350

385

350

16

1074

348

1143

348

17

434

343

485

342

18

1487

483

1487

328
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19

164

345

226

345

20

1082

346

1138

346

21

1346

342

1414

343

22

118

340

226

340

23

549

333

617

334

24

561

330

614

330

25

118

341

226

341

26

118

332

182

333

27

333

349

396

348

28

549

334

618

335

29

561

331

614

331

30

549

335

635

337

31

433

339

484

339

32

972

337

1027

336

33

118

344

226

344

34

1188

343

1239

344

35

129

336

182

336

36

433

340

485

340

37

118

334

182

334

38

118

343

226

343

39

561

332

615

332

40

118

339

198

339

41

333

351

385

351
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42

1346

340

1398

339

43

51

234

61

141

44

255

342

340

342

45

67

274

67

211

46

62

199

62

141

Bilaga 2 – Bildbehandlingsalgoritm

Figur 42. Test 8 med referenslinje och vektordetektion.

Figur 43. Test 9 med referenslinje och vektordetektion.

Figur 44. Test 10 med referenslinje och vektordetektion.

Figur 45. Test 6 med referenslinje och vektordetektion.

42 | KÄLLFÖRTECKNING

Figur 46. Test 2 med referenslinje och vektordetektion.

Figur 47. Test 5 med referenslinje och vektordetektion.

Figur 48. Test 3 med referenslinje och vektordetektion.
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