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Sammanfattning
Denna rapport har för avsikt att att beskriva arbetet kring utvecklingen av verk-
tyget PET – Plate Evaluation Tool, som är en applikation avsedd att skanna, 
presentera, spara samt utvärdera målade plåtar i målningslinjer på SSAB Speci-
al Steels i Oxelösund. Till hjälp används det öppna biblioteket OpenCV som är 
ett bibliotek för datorseende. Med hjälp av detta vävs en bild samman när plåtar
passerar en eller två kameror. Släpljus från en ljusramp som genererar en homo-
gen ljusbild används för att tydligare framhäva brister. Verktyget identifierar se-
dan bristerna på plåtens undersida i syfte att hjälpa operatören att se dessa. Re-
sultaten presenteras sedan bl.a. i ett webb-verktyg som använder sig av Java 
EE-standarden samt PrimeFaces. Webb-verktyget skapar spårbarhet som för-
enklar mycket arbete kring eventuella reklamationer, eller andra kvalitetsför-
bättringar och vilket genomslag dessa får. För operatörernas del presenteras re-
sultaten i en skräddarsydd bild skriven i Java där operatören kan analysera bil-
den i mer detalj. Vidare undersöks och jämförs sedan vilka filter och parametrar
som är lämpligast, och hittar utvalda brister i plåtar på bästa sätt. Projektet un-
dersöker också möjligheten att genom denna teknik kunna utläsa stämplar som 
är stansade i plåten. Applikationen har fått mycket bra bemötande från de som 
använder den mest, nämligen operatörerna på berörda målningslinjer. De två fil-
ter som skrevs har visat sig kunna identifiera de brister de skall på ett bra sätt 
och kvalitén på de bilder som vävs samman har visat sig vara så pass bra att 
stämplar kan utläsas.

Nyckelord: Människa-dator-interaktion,  Proview,  SSAB,  Linux,  Java,  C++,
JAX-RS, OpenCV, PrimeFaces, Java EE.
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Abstract
This report intends to describe the work on the development of the tool PET – 
Plate Evaluation Tool, which is an application designed to scan, present, save 
and evaluate painted plates in painting lines at SSAB Special Steels in Oxelö-
sund. To aid us in this I use the open source library OpenCV which is a library 
for computer vision. Using this library an image is woven together as the plates 
passes over one or two cameras. A light bar that generates a homogeneous light 
is used from the side to further enhance any artifacts present in the plate. The 
tool then identifies any found artifacts in order to help the operator see these. 
The results are then presented in two ways where the first is a web tool created 
using the Java EE standard and the ServerFaces library PrimeFaces. The web 
tool creates traceability and simplifies a lot of work concerning complaints or 
quality improvements and the impact of these. The second way is for the opera-
tors only, and that is a tailored operator graph where the operator can analyze 
the resulting images in more detail. Furthermore, we compare and examine dif-
ferent filters and parameters to find what works the best for the artifacts we 
want to find in the plate. I also examine the possibility to use this technique in 
order to find punched stamps in the plate. The application has gotten very good 
reviews from the ones using it the most, namely the operators. The two filters 
written has proven very useful and are able to find the artifacts they were meant
to find. The quality of these woven images has also proven to be of such quality
that it's possible to read those punched stamp marks in the plate.

Keywords: Man-Computer-Interaction, Proview, SSAB, Linux, Java, C++, 
JAX-RS, OpenCV, PrimeFaces, Java EE.
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Förord
Ett stort tack till min handledare Peter Öberg, M. Sc. EE. Systemkonstruktör
SSAB Special Steels.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund och problemmotivering

Utvecklingen av stålprodukter rusar framåt och antalet aktörer på marknaden är 
stort och konkurrensen likaså. Detta ställer stora krav på kvalitén på levererade 
plåtar. Inte minst för att hålla kunderna glada, utan också för att hålla nere kost-
nader i de fall kvalitén inte varit som utlovad.

Detta projekt har utförts på ett par målningslinjer inom SSAB Special Steels i 
Oxelösund. SSAB Special Steels producerar specialstål i alla produktionssteg 
från järnmalm till färdig slutprodukt. Sist i produktionskedjan blästras, rost-
skyddsmålas och märks plåtarna innan de skickas till kund. För att säkerställa 
kvalitén på plåtarna slutsynas plåten av operatörer. Syningen sker med kameror 
monterade under rullbanan på vilken plåten transporteras.

Själva syningen är ett moment som kräver ständig uppsyn på plåten. Plåten rör 
sig relativt snabbt förbi kamerorna. Ofta måste operatören titta i flera kameror 
samtidigt för att se hela bredden på plåten. Spöklinjer i skärmar försvårar även 
det för operatören. Det faktum att plåtarna är väldigt långa, ibland upp mot 14 
meter, gör att det också inte går att passa in plåten på längden i skärmarna. På 
grund av detta är det svårt att se skillnader i intensitet i målningsytan över lång-
sidan på plåten och kunna fastställa om det är någon form av sprutmiss eller ej. 
Utöver detta så passerar plåten i vissa fall kamerorna när en annan plåt kan lig-
ga för syning och beslut på en helt annan plåt skall tas. Sist men inte minst så 
har vi det faktum att operatören faktiskt kan vara upptagen med annat just då en
plåt passerar förbi kamerorna och då helt missa att syna undersidan av plåten.

I dagsläget saknas även spårbarhet och möjligheten att kunna jämföra målnings-
resultat över tid.

Stämplingar på plåtar fotograferas i dagsläget på en del anläggningar, detta för 
att kunna säkerställa plåt-identiteter i de fall märkning försvunnit på grund av 
yttre påverkan. Stämpeln stansas tidigt i produktionsledet och har en relativt 
hög säkerhet. Det finns dock en del problem med att fotografera plåten. Track-
ingsystem, ett system som styr rullbanor för att transportera plåt genom en pro-
duktionslinje, kan ha fel uppfattad position på plåten, givare kan falsktrigga och
stämpeln i sig har visat sig kunna sitta med varierande avstånd från den tänkta 
kant de ska sitta. Dessa tre faktorer bidrar till att man idag kan missa att foto-
grafera stämpeln.
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1.2 Övergripande syfte

Då brister i målningen idag utgör en stor del av de reklamationer företaget får 
vill projektet se om man med enkla medel kan underlätta arbetet för operatörer-
na genom att använda datorseende. Att se om en sammanhängande bild av hela 
plåten kan skapas och presenteras för operatören vid rätt tillfälle, vid själva 
plåtsyningen. Man vill alltså komma ifrån kravet på att försöka ha full koll på 
hur målningsresultatet blev i två kameror samtidigt där endast en bråkdel av 
plåten är synlig vid ett givet tillfälle. För detta vill man se om man genom ett 
förbättrat användargränssnitt för både operatörer och andra intressenter kan lösa
den problematiken. 

Filter för att identifiera brister i plåtar ska skapas, och parametrar för dessa ite-
rativt testas för att på bästa sätt framhäva märken samt sprutmissar i plåtar. 
Även dessa skall presenteras genom någon form av användargränssnitt.

Spårbarheten är också något som projektet skall försöka åstadkomma. Detta för 
att hjälpa både operatörer och kanske säljare samt tekniker att gå genom histo-
rik på målningsresultat vid förbättringsarbeten eller reklamationer.

Då det sitter två kameror under rullbanan kommer möjligheten att använda båda
dessa undersökas, detta i syfte att väva samman en bättre och mer geometrisk 
korrekt helhetsbild av plåten.

Projektet skall också se om det är möjligt att utläsa stämplar med denna teknik.

Med andra ord är syftet:

• Väva samman en helhetsbild av plåten som passerar.

• Se om datorseende kan hjälpa i avseende förbättra kvalitén genom att 
främst hjälpa operatörerna med att identifiera brister i målningsresultat.

• Skapa filter och iterativt testa filter-parametrar för att se hur vi kan 
framhäva märken och sprutmissar.

• Skapa spårbarhet på plåtar i syfte att förbättra kvalitetsarbetet och stödja
i reklamationsärenden.

• Se om vi kan få bättre resultat med två kameror.

• Presentera resultaten i ett förbättrat användargränssnitt.

• Visa vad tekniken kan åstadkomma. Upplysa mindre insatta vad enkla 
medel kan bidra med.

• Se om det går att utläsa stämplar med sammanvävningstekniken.
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1.3 Avgränsningar

Projektet innefattar att skapa hjälpmedel för operatörer och andra intressenter 
men det är viktigt att poängtera att det är respektive avdelning som väljer hur 
arbetssättet kring dessa hjälpmedel skall implementeras. 

Detta projekt lägger stor vikt på att visa ett koncept på vad som kan göras med 
enkla medel med datorseende.

Vad gäller utrustning så skall projektet använda befintliga kameror. Miljön 
kring dessa, exempelvis ljussättning, ligger också utanför ramarna för projektet.

En gemensam brytpunkt används för att ta de delar av respektive kamera som 
behövs för att få med hela plåten. Ingen form av sammanvävning kommer ske i 
denna brytpunkt.

1.4 Konkreta och verifierbara mål

Projektet har för avsikt att visa om det fungerar bra att använda två kameror 
med de avgränsningar vi har. Resultatet kommer bli en bild som sedan ska pas-
sera samma filter som plåtar skannade med endast en kamera. Resultatet av des-
sa filter på den bilden samt manuell besiktning är direkt avgörande för om det 
anses vara användbart.

Projektet ska även se om stämplar går att utläsa genom sammanvävning med 
denna teknik, men då med en kamera och från ovansidan av plåten. Här är det 
den mänskliga faktorn som avgör om stämpeln går att utläsa eller inte.

Spårbarheten är ett annat utav målen. Här kommer de verktyg för att analysera 
bilderna och söka bland historisk data vara avgörande. Syftet är som sagt att 
stödja främst operatörerna varpå en enkät genomförs för att se om och hur det 
hjälper i jobbet.

En enkät går också ut till övriga intressenter för att se om ett sådant verktyg kan
hjälpa dessa människor i deras dagliga arbete.

De filter som skapas för att hitta märken och sprutmissar i plåtar kommer 
tillämpas ”live” under en tid. Resultaten får sedan gås genom för att på så sätt 
finna om filtren fungerar tillfredsställande med de parametrar vi använt.
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1.5 Översikt

Kapitel 2 beskriver kort och enkelt den teori som kan vara bra för att kunna för-
stå resterande delar i rapporten. Kapitel 3 går sedan in på metoden som använ-
des i projektet för att komma fram till resultaten. Kapitel 4 beskriver konstruk-
tionen. Här presenteras lösningarna i mer detalj utan att gå ner på allt för djup 
nivå. Klassdiagram finnes i bilaga A. Kapitel 5 presenterar resultaten. I kapitel 
6 förs en diskussion  kring resultaten och andra aspekter inom områden som 
rapporten vidrör. Sist i rapporten presenteras källförteckning och bilagor.

1.6 Författarens bidrag

Författaren har bidragit med allt.

4
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2 Teori
Projektet innefattar användandet av ett flertal tekniker och bibliotek inom bl.a. 
datorseende och webb-utveckling. Det är främst tre stora delar som det ligger 
stort fokus på, dessa är Proview, OpenCV samt Java EE med tillhörande biblio-
tek. De kommer nu presenteras och kort redogöras för vad de är och vad de har 
för uppgift i projektet.

2.1 Proview

Proview är ett mjukvaru-PLC (Programmable Logic Controller) mestadels skri-
vet i C och C++. Det är open source och alla är välkomna att bidra. Det finns 
färdiga paket för linux-distributionerna Debian, Ubuntu samt Raspbian. Provi-
ew är det styrsystem SSAB Special Steels i Oxelösund använder i större delen 
av maskinparken för att styra allt från små sågar till stora härdverk. Det är i 
princip bara fantasin som sätter gränserna för vad Proview kan styra. Proview 
är en helhetslösning för att styra maskiner och innefattar, för att nämna några få 
delar väldigt generellt, en utvecklingsmiljö, en runtime-miljö,  samt historisk 
datalagring. I utvecklingsmiljön sker kopplingar mellan logiska signaler och fy-
siska signaler på IO-moduler. Dessa logiska signaler används sedan vid edite-
ring av PLC-kod där man utför diverse operationer. PLC-koden skapas genom 
att sätta ut block med olika funktionalitet och dra kopplingar mellan dessa. Fi-
gur 1 visar hur PLC-koden kan se ut när den exekverar.

I utvecklingsmiljön editerar man även operatörsbilder och kopplar även här oli-
ka komponenter mot dessa logiska signaler (se figur 2). Allting byggs sedan och
paketeras och skickas till runtime-miljön. Man brukar oftast göra skillnad på 
process-noder (kort sagt en dator med eventuella fysiska io-moduler kopplade 

5

Fig 1: PLC-kod under exekvering. Röda symboler indikerar aktivt tillstånd.
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till sig) och operatörs-noder (oftast bara en dator med skärm, mus och tangent-
bord). Till dessa process-noder skickas det paket som innehåller PLC-koden 
och kopplingar mot eventuella IO-moduler för att styra respektive maskin. Till 
operatörs-noden skickas det paket innehållandes de operatörsbilder som skapa-
des och gör det lätt för operatörer att styra maskinen. Den tredje delen är en his-
torisk datalagringsserver som inte kommer förklaras då det inte är relevant för 
projektet.

För att fristående applikationer, skrivna i C, C++ eller Java, ska kunna kommu-
nicera med Proview används en utav Proview tillhandahållen basklass för att 
koppla upp sig mot process-nodens runtime-miljö. Kopplingar mot de logiska 
signalerna i process-noden görs sedan med pekare i den deriverade klassen.

En annan detalj som är viktig att känna till då det nämns senare i rapporten är 
vad ett nivå X-system (X representerar en nivå) är. Exempelvis kommer nivå 2-
system nämnas. Ett nivå 2-system är ett övergripande system som ”styr” de öv-
riga nivå 1-systemen. Ett nivå 2-system har oftast inget I/O kopplat till sig utan 
kommunicerar enbart med de andra noderna via nätverk, exempelvis genom 
UDP/IP. Ytterligare nivåer ovanför nivå 2 existerar men är ej relevanta att kän-
na till för rapporten.

6

Fig 2: En överblick som visar editorn för att editera grafer
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2.2 OpenCV

OpenCV är ett bibliotek för datorseende som är open source. Det innehåller en 
mängd operationer för att bl.a. manipulera, filtrera och utföra beräkningar på 
bildmatriser. Med hjälp av detta bibliotek skapas de filter samt de sammanväv-
da bilderna som skall presenteras.

Det kan därför vara av stor vikt att ha lite förkunskap om några filter och även 
den teknik som kommer användas för att väva samman plåtbilderna.

2.2.1 Metoden GaussianBlur

GaussianBlur är en metod som gör en bild suddig med hjälp av ett lågpass-filter
[1]. Används oftast för att minska bruset, eller störningar i en bild. Man anger 
en storlek på en kärna beroende på hur stor del av omgivande pixel man vill ta 
med i beräkningen för det nya värdet på samma pixel. GaussianBlur är en van-
ligt förekommande ”blur”-metod. GaussianBlur fungerar så att man anger ett 
värde sigma i x- och y-led för standardavvikelsen. Utifrån detta får man en nor-
malfördelad kärna. Man kan förenklat säga att vikten av de närliggande pixlarna
är högre ju närmare centrum-pixeln man är. Alla filter i PET innehåller någon 
typ av ”blur” för att reducera brus. Figur 4 visar en originalbild (som fortsätt-
ningsvis kommer refereras till som originalbilden och utgöra bas för alla exem-
pel) och figur 3 där ett blur-filter är applicerat på samma bild.

7

Fig  4:
Originalbild.

Fig  3:Filtret
applicerat  med
lätt  överdrivna
värden  för  att
påvisa effekten.
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2.2.2 Metoder för thresholding

När man pratar om thresholding, eller tröskling på svenska, är det främst två 
typer som är viktiga att förstå. De används främst till att skapa s.k. binära bilder.
Den första är en fast eller statisk tröskling där varje pixel-värde jämförs med ett 
tröskelvärde och antingen förkastas, får värdet 0, eller behålls, och får ett annat 
godtyckligt fast värde, ofta 255 i en bild med 8-bitars djup [2].

Den andra av de två trösklingsmetoderna är den dynamiska. Likt den statiska 
jämförs pixelvärden mot ett trösklingsvärde. Däremot är tröskelvärdet i detta 
fall ett medelvärde eller viktat medelvärde av de kringliggande pixlarna minus 
en konstant C [3]. Det finns två typer av adaptiv tröskling i OpenCV och de är 
ADAPTIVE_THRESH_MEAN_C och ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN_C
[4]. ADAPTIVE_THRESH_MEAN_C får tröskelvärdet genom medelvärdet av 
de kringliggande pixlarna inom ett definierat block utifrån den pixel som jäm-
förs. Den andra, ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN_C räknar ut ett viktat 
medelvärde över ett definierat block med hjälp av standardavvikelsen.

Figur 5 visar hur originalbilden (figur 4) har fått en statisk tröskling och figur 6 
visar samma bild fast med en dynamisk tröskling.

Den binära bilden kan representeras enligt ekv(1)  eller inverterad och då enligt 
ekv(2).

8

Fig  5:  Statisk
tröskling

Fig  6:  Dynamisk
tröskling
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T(x, y) är det tröskelvärde som beräknas utifrån omkringliggande pixlar. dst(x, 
y) är respektive pixel i den resulterande bilden, och src(x, y) är ursprungsbil-
dens pixel. MaxValue är här ett godtyckligt värde [3].

2.2.3 Metoden dilate

Dilate, eller utvidga på svenska, är en typ av filter som, precis som filtrets namn
antyder utvidgar en bild. Utvidgningen går till så att man låter en kärna av god-
tycklig storlek och form svepa över bilden, och för varje pixel räkna ut det max-
imala pixelvärdet som kärnan täcker. Detta pixelvärde antar sedan den pixel för 
vilken beräkningen gällde [6]. Se figur 7 för ett exempel.

9

Fig  7:  Dilate
applicerat  på
originalbilden

Ekv 1: Icke inverterad adaptiv tröskling [3]

Ekv 2: Inverterad adaptiv tröskling [3]
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2.2.4 Metoden erode

Erode är motsatsen till dilate. På svenska kan erodera eller fräta vara rättvisa 
översättningar. Precis som för dilate låter man en kärna svepa över bilden. Men 
istället för ett maximalt värde antar respektive pixel det minimala pixelvärdet 
bland de pixlar som omsluts av kärnan [6]. Se figur 8 för ett exempel.

2.3 Sammanvävningsteknik

Den teknik som används för att väva samman bilderna från två kameror till en 
sammanhängande bild rad för rad går till på följande sätt (se figur 9 för att få en
visuell bild av förloppet):

1. En bild från respektive kamera hämtas.

2. Kolumnerna på bilderna justeras så att det inte blir någon överlappande 
yta. Markerat med rött i figur 9. Den grå zonen är överlappande yta.

3. Ett godtyckligt antal pixelrader (blå markering i figur 9) kopieras från 
varje bild.

4. Det kopierade pixelraderna klistras in i den buffert (Nedre bilden i figur
9) som utgör den resulterande sammanslagna bilden.

10

Fig  8:  Erode
applicerat
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Metoden för en kamera är densamma men något förenklad då hela den bild man
har till förfogande kopieras radvis in till bufferten.

11

Fig 9: Sammanvävningsprincip.
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2.4 Java EE

Då PET, för operatörernas del, har till uppgift att presentera plåtbilder och ska-
pa spårbarhet genom att kunna söka efter specifika historiska bilder, är det ock-
så viktigt att känna till (om än väldigt överskådligt) de verktyg som används.

Java EE är en plattform för att skapa skalbara, pålitliga och säkra applikationer, 
främst riktat mot företag och andra organisationer [7]. Kort kan man säga att 
Java EE innehåller en rad APIer eller specifikationer för en mängd olika ända-
mål som e-post, webb-tjänster osv. För att bibliotek ska få användas i Java EE 
måste de vara kompatibla mot dessa specifikationer [7].

2.5 RESTful Web Services

RESTful web services är en av de webb-tjänster som Java EE tillhandahåller en
specifikation för och även något som projektet tillämpar för att söka efter plå-
tresultat via webb-gränssnittet. Representational State Transfer (REST) är ett 
sätt att exponera tjänster på ett enkelt sätt via Hypertext Transfer Protocol 
(HTTP). Via en s.k. Uniform Resource Identifier (URI) kommer man åt respek-
tive resurs i en applikation. RESTful-tjänsterna använder de operationer som 
finns definierade för HTTP-protokollet. Exempelvis GET, POST, PUT och DE-
LETE [8]. Svaret från en förfrågan via REST skickas oftast som Extensible 
Markup Language (XML) eller JavaScript Object Notation (JSON).
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3 Metod
Metoddelen delas in i tre delar. Först beskrivs den metod som används för att i 
styrsystemen skanna plåtar. Den andra delen täcker metoden för att skapa spår-
barheten och den tredje behandlar insamling av data för avläsning av stämplar.

3.1 Plåtbilder

Nivå 2-system i respektive linje modifieras för att skicka över kontinuerlig plåt-
data (position, målningskoder, plåt-id och mycket annat) till ett fristående sys-
tem som använder Proview.

Detta fristående system bör ha ett databashanteringssystem och en applikations-
server för att distribuera webb-gränssnittet på. Utöver detta är det även på detta 
system som den applikation som utvecklas också distribueras. Applikationen 
kommunicerar med Proview genom lämplig metod, projektet har valt att använ-
da den C++-basklass i Proview ämnad för detta, och läser av överskickat data 
från nivå 2-systemet och utifrån detta agerar och vet när plåtar befinner sig i po-
sition för att skannas. Detta är kritiskt och utvärderas utifrån om vi får korrekt 
bilddata eller inte.

Befintliga kameror riggas så de kan nås via nätverket. Lämpligast genom en ka-
meraserver.

Applikationen läser, på lämpligt sätt, videoströmmarna över nätverket, skapar 
bilder och applicerar filter för att hitta brister. Till detta ämnar projektet använ-
da det öppna datorseende-biblioteket OpenCV [16]. Valfri teknik för att väva 
samman bilder används, men den teknik som beskrivs i kapitel 2.3 är lämplig. 
Då rullbanan ibland står still, och hastigheten kan variera, om än väldigt lite, 
måste applikationen synkronisera mot nivå 2-systemet för att veta om den över-
huvudtaget skall läsa in bilddata eller hur mycket som skall läsas in.

De filter som skapas och dess funktioner och parametrar valdes utifrån ett itera-
tivt arbetssätt där små förändringar görs för att se vilket, och hur stora genom-
slag de får. Filtren kommer utvärderas utifrån det faktum om de hittar det de 
ämnar hitta eller inte.

Färdigprocesserad bilddata presenteras för operatörer i ny operatörsbild där de 
kan zooma och panorera bilden. Bilddata lagras också för spårbarhet i databas-
hanteringssystemet.

3.2 Spårbarhet

För att bidra till ökad spårbarhet skapas ett webb-gränssnitt på lämplig platt-
form. Webb-gränssnittet utformas på sådant sätt att det är intuitivt att hitta histo-
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riska bilder och kunna söka efter desamma. Webb-gränssnittet presenterar den 
bilddata applikationen genererar. Ett lämpligt verktyg till detta är en Glassfish-
applikationsserver [13].

För operatörernas del skapas sökfunktionalitet i ovan nämnda nya operatörsbild,
detta för att fortsätta hålla en god tillgänglighet vad gäller spårbarhet. För att 
angripa problemet med sökningsfunktionen i operatörsbilden kommer REST-
ful[8] web services användas för att från applikations-servern ladda ner relevant
data till operatörsbilden.

För att få ett mätvärde på om PET faktiskt hjälper operatörer och andra intres-
senter genom att skapa spårbarhet med sammanslagna bilder och möjlighet att 
analysera i, görs en enkätundersökning med hjälp av SurveyMonkey [15].

Operatörerna kommer få svara på frågor om hur de tycker att PET hjälper dem i
deras vardagliga arbete samt hur det upplever bildkvalitén i PET. De kommer 
även att få frågor om webb-gränssnittet. Dessa är dock inte obligatoriska att 
svara på då det inte är det primära verktyget för operatörerna att jobba i. De 
kommer ej heller att presenteras här då de inte är så representativa för webb-
gränssnittet. Detta mest eftersom de webb-läsare som finns ute i driften är 
mycket utdaterade  och inte kan visa webb-gränssnittet så som det är menat. 
Dessa frågor är mer för internt bruk och i upplysningssyfte.

De övriga intressenterna kommer få frågor om hur de upplever webb-gränssnit-
tet, om det är intuitivt eller inte. Men kanske viktigast av allt är frågan om de 
tycker sig ha nytta av ett sådant verktyg i deras vardagliga arbete.

3.3 Stämpling

För att se om det är möjligt att med denna teknik se en stämpling används släp-
ljus i form av en LED-ljusramp som ger en homogen ljusbild över hela plåtens 
bredd. En webb-kamera monteras ovanför rullbanan och spelar in när plåten 
passerar. Sammanvävningstekniken används sedan fast med videofilmen som 
indata-ström för att generera en sammanhängande plåtbild. Denna plåtbild har 
då en optimerad belysning över hela plåten. Utvärderingen är här av okulär ka-
raktär och bedöms genom att konstatera om det mänskliga ögat kan läsa stäm-
peln eller inte.
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4 Konstruktion
Likt föregående kapitel delas konstruktionen upp  underrubriker, närmare be-
stämt sex stycken. De klasser som nämns finns dokumenterade i form av klass-
diagram i bilaga A.

4.1 Plåtbilder och PET

Vad gäller plåtbilderna måste följande problem lösas:

• Möjlighet att läsa videoström över nätverket från idag analog kamera.

• Få data över plåtposition m.m. på den plåt vi ska skanna.

• Bygga upp en sammanvävd bild utifrån videoströmmen.

• Synkronisera uppbyggnaden av sammanvävda bilden med plåtdata så 
som position och hastighet.

• Hitta märken och sprutmissar i plåten utifrån sammanvävda bilden.

• Löpande presentera resultatet av skanningen för operatörerna.

• Skapa möjlighet för operatörerna att i operatörsbilden analysera bilden 
mer i detalj samt erbjuda sökfunktion för ökad spårbarhet.

• Lagra plåtbilder i ett databashanteringssystem.

För att få möjligheten till att hämta data från de analoga kamerorna kopplades 
en kameraserver in mellan kamerorna och befintlig kameraväxel. Denna lösning
störde inte befintligt kamerasystem för operatörerna. Kameraservern levererar 
en rad olika format. Det format projektet valde var motion jpeg (mjpeg), i upp-
lösningen 720x576 bildpunkter och en hastighet på 25 bildrutor per sekund.

Det nivå 2-system som i respektive linje har ett övergripande ansvar för trans-
port av plåtar modifierades för att skicka en ny transaktion som sattes upp att 
innehålla plåtposition, målningskod, hastighet, plåt-id, längd, bredd samt tjock-
lek. Vad som avser transaktion i detta fall är en User Datagram Protocol/Inter-
net Protocol (UDP/IP)-transaktion, alltså ett meddelande över nätverket. Data 
för respektive plåt skickas när plåten är inom ett godtyckligt definierat fönster 
på rullbanan. I mottagarsystemet (hädanefter kallat PET) skrevs mottagningslo-
gik så att realtids-databasen i Proview kontinuerligt uppdaterades med ny data 
för aktuell plåt.
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PET kopplar upp sig mot realtids-databasen i Proview genom att ärva basklas-
sen rt_appl. Med rt_appl menas att det är en ”runtime application”. Den klass 
som ärver rt_appl-klassen är ra_pet. Det är kutym att i Proview döpa applikatio-
ner med prefixet ra_xxx där ra indikerar att det är en ”runtime application”. 
ra_pet implementerar de tre metoderna open(), close() samt scan(). Open() och 
close() körs som väntat vid start och avslut av applikationen. Metoden scan() 
anropas av Proview varje cykelvarv. Klassen ra_pet aggregerar en klass som he-
ter PET. Klassen PET är den klass som paketerar in alla andra klasser och i stort
sätt utformar hela runtime-applikationen. ra_pet initierar PET med rätt typ av 
skanner och lägger in de filter som hittas, mer om det längre ner.

Genom hela applikationen används ett antal singleton-klasser för diverse funk-
tionalitet som är av nytta. En sådan klass är Logger. Logger sköter loggning till 
både fil och databas beroende på hur man initierar den. Logger är en abstrakt 
klass där de deriverade klasserna är FileLogger, som loggar till fil, DBLogger 
som loggar till databas samt SmartLogger som loggar till både fil och databas 
genom att aggregera de andra två klasserna.

För att skapa referenser till den data som skickas från nivå 2-systemet används 
klassen PWR. PWR hämtar, genom APIn Gdh [17], referenser till de attribut i 
realtids-databasen vi är intresserade av.

För att spara till disk finns klassen FileSaver. FileSaver är en abstrakt klass. De 
deriverade klasserna är ScanResultSaver som sparar ScanResult-klasser och 
LogMessageSaver som sparar logg-meddelanden.

Den databas som valdes för projektet är PostgreSQL. PostgreSQL har en offici-
ell API som kallas libpq [9]. Denna API används i klassen DBHandler för att 
göra kommunikationen mot databasen lite mer abstrakt. Bilder sparas som Bi-
nary Large Objects (BLOBs) i databasen. För att städa i databasen och se till att
gamla rader tas bort skapades klassen DBCleaner. Denna klass exekverar i en 
separat tråd och kontrollerar med jämna mellanrum om några poster skall tas 
bort i databasen.

PET har en gemensam klass för undantagshantering. Den heter PetException 
och ett antal deriverade klasser finns för respektive fel de hanterar.

För att ställa in PET korrekt för varje system det ska implementeras i finns en 
klass Settings. Denna använder OpenCVs klass cv::FileStorage för att lagra och
läsa data i formatet yaml. Inställningarna är exempelvis adressen till kameran 
eller kamerorna, vilka operatörsstationer som ska prenumerera på plåtresultat 
och så vidare.

De entiteter som PET jobbar med är StatisticData, ScanResult och LogMessage.
De är alla deriverade från basklassen Entity och genom det gränssnittet ansvarar
de således för att göra insert och select i databasen på sig själva. ScanResult är 
den entitet som PET arbetar mest med. Denna håller all bilddata för en plåt-
skanning samt annan övrig data som kommer från nivå 2-systemet som längd, 
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bredd osv. StatisticData är en  entitet som innehåller statistik för en skanning, 
exempel är antal märken funna i plåten och antal sprutmissar. Den tredje och 
sista entiteten är LogMessage och håller endast ett logg-meddelande. Alla enti-
tetsinstanser hämtas från EntityFactory-klassen genom statiska metoder för re-
spektive typ.

Själva förfarandet för att skanna bilderna är som följer. PET anropar varje cy-
kelvarv en metod doScanCycle(). Denna metod kontrollerar data från nivå 2-
systemet för att se om vi har en aktuell plåt eller inte att skanna. Om så är fallet 
anropas metoden scan() i klassen Scanner som är en abstrakt klass där imple-
mentationen i de deriverade klasserna är specifikt för exempelvis en kamera el-
ler två kameror. Metoden scan() har som indata den position plåten har samt vil-
ken hastighet den har. På så vis vet Scanner om plåten står still och var den står 
i förhållande till förra cykelvarvet. På så vis kan den extrahera den mängd data 
ur bilden som krävs för ett bra resultat. Data som extraheras ur den bildruta den 
aktuella skannern jobbar med kopieras enligt metoden i kapitel 2.3 till en ny 
buffert. Denna buffert utgör den sammanvävda bilden.

Försök gjordes att i kameraskannern som använder två kameror, sömlöst väva 
ihop den skarv som blir i överlappen mellan de båda kamerorna med OpenCV-
klassen cv::Stitcher. Det visade sig vara svårt då inte många gemensamma 
punkter kunde hittas då bilderna är väldigt lika.

När skanningen är klar applicerar PET-klassen alla de filter som finns registre-
rade. Alla filter härstammar från basklassen Filter och laddas dynamiskt under 
runtime. Denna lösning valdes för att man, i framtiden, skall kunna ladda nya 
filter utan att stänga ner PET-applikationen och bygga om alla moduler. De fil-
ter som projektet valde att implementera är SmallMarkFilter som är ett filter 
som hittar mindre märken i målningsresultatet, och sedan PaintLayerErrorFilter 
vars uppgift är att hitta sprutmissar i målningsresultatet. Filter-instanser hämtas 
från FilterFactory-klassen som registrerar varje hittat filter i en specifik katalog 
i filsystemet. Mer om hur filtren skapades i kapitel 4.2.

När filtren har applicerats på resultatet utav skanningen lagras de i databasen 
samt distribueras ut till alla operatörsstationer som skall ha dessa. Distribue-
ringen sker genom klassen OpImgDistributor som körs i en egen tråd och kopi-
erar bilderna till respektive operatörsstation via secure copy (scp) i linux.

4.2 Filter

En förutsättning för att de filter som skall skapas fungerar korrekt är att de får 
arbeta på endast plåtyta. Plåtytan är den Region Of Interest (ROI) som är intres-
sant. En skannad bild kan innehålla mycket mer än bara plåten. Det kan vara 
störningar från traverser i taket till ljus-reflektioner. Figur 10 visar hur en skan-
nad plåt kan se ut. PET-applikationen börjar alltid med att plocka ut denna ROI 
för att ge respektive filter en ökad chans att rapportera ett korrekt resultat. Då 
skillnaderna visade sig vara så stora när en respektive två kameror användes 
plockas ROI ut på olika sätt för en respektive två-kamera-system.
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4.2.1 ROI för en kamera

Många filter arbetar på bilddata i gråskala. Metoden cv::cvtColor konverterar 
mellan olika format. Som nämndes i teorin så används nästan alltid ett lågpass-
filter för att reducera störningar i bilden. GaussianBlur med en kärnstorlek på 
19x19 pixlar visade sig vara bra för detta ändamål. En ganska kraftig filtrering. 
Men eftersom vi inte är ute efter detaljer i målningsresultatet fungerar det bra, 
egentligen bättre då vi ”suddar ut” brus i form av defekter i plåten. När mycket 
av störningarna är borta fås genom en kantdetektering (cv::Canny [20]) en bild 
där kanterna är framhävda. cv::Canny ska som inparametrar ha två tröskelvär-
den, av vilka det första sattes till 10 och det andra till 35. Öppningsvärdet val-
des till 3 som då kör en Sobel-filtrering [21] med en kärna på 3x3.

Nu börjar man i figur 11 kunna se hur den plåtyta vi är intresserade av ringas in.
För att stänga denna rektangel utvidgas bilden med cv::dilate. Sedan stängs rek-
tangeln med en morfologisk metod cv::morpholgyEx där operationen 
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Fig 11: cv::Canny applicerat
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MORPH_CLOSE används. Vad denna funktion gör är att först tillämpa cv::dila-
te och sedan cv::erode. Strukturelementet som användes här var en avlång rek-
tangel med storleken 3x80 pixlar. Detta för att stänga de gap som finns i y-led 
på bilden. Resultatet visas i figur 12. Viktigt är att här sätta BorderType till nå-
gon av de typer som extrapolerar en likadan kant för de pixelvärden som ligger 
utanför vår bild. Alternativt använda sig utav en konstant (BORDER_CON-
STANT) och sätta denna till maxvärde. Här används typen BORDER_REPLI-
CATE.

Om man nu skulle plocka ut den största konturen i denna bild skulle en kontur 
som sträcker sig hela vägen upp till övre kanten fås. Bilden måste trösklas för 
att få ut lite mindre fyrkanter. Cv::adaptiveThreshold ger med operationen AD-
APTIVE_THRESH_MEAN_C, kärnstorlek 11x11 pixlar och en konstant 7. Ef-
tersom konstanten 7 ger oss ett negativt värde för T(x, y) (se ekv 1 och 2 på si-
dan 9) måste vi invertera resultatet då vi vill ha merparten av bilden på värdet 0 
dvs. svart. Resultatet visas i figur 13.
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Fig  12:  Bilden  är  utvidgad  och  stängd  med  operationen  MORPH_CLOSE.
Strukturelement 3x80 pixlar

Fig 13: Adaptiv tröskling applicerad
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Nu syns en tydligare rektangel, utan bottenlinjen dock. Men denna kontur kom-
mer vara den största i bilden. Vi kan plocka ut den med metoden cv::findCon-
tours. Denna metod ger som resultat en tvådimensionell vektor med punkter i 
respektive kontur som hittas. Den största av dessa konturer plockas ut, approxi-
meras med metoden cv::approxPolyDP för att göra så konturen får lite rakare 
linjer, och används som ingångsvärde till metoden cv::convexHull som skapar 
ett hölje kring konturen. Den kan även om man vill stänga den resulterande 
konturen vilket är perfekt. Den stängda konturen ritas som en fylld polygon 
med metoden cv::fillConvexPoly i en ny bild som kommer vara den mask som 
representerar plåtytan. Denna mask används sedan för att kopiera just plåten till
en ny bild med övriga pixlar på värdet 0. Resultatet kan ses i figur 14.

Masken och resulterande bilden är sedan det som används som indata till filt-
ren. All implementation för att hitta denna ROI ligger i basklassen Filter.

4.2.2 ROI för två kameror

I den hall där två kameror användes ser algoritmen något annorlunda ut. Då ka-
merorna inte är helt lika blir det en tydlig kant i mitten av  plåten. Försök gjor-
des med att kalibrera vitbalansen i kamerorna så de skulle vara lika. Nu filtreras
hela övre och undre delen av bilden bort för att ta bort det statiska innehållet 
som aldrig ändrar sig, det vill säga sidan av rullbanan, se figur 15.
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Fig  14:  Största  konturen  hittad,  approximerad,  stängd  och  använd  som  mask  när
originaldata kopieras till ny svart bild
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Efter detta är ROI-algoritmen likadan som för en kamera fram till cv::dilate. 
Denna gång låter vi cv::dilate tillämpa 6 iterationer istället för 2 som då på ett 
bättre sätt fogar samman de två kamera-bilderna i skarven. Sedan används me-
toden cv::findContours för att hitta konturerna. Sedan approximeras konturerna 
med cv::approxPolyDP-metoden. De stängs med cv::convexHull. Konturer med
en area mindre än 2000 kvadratpixlar sållas bort. Av de som är kvar sållas de 
konturer som har en area nästan lika stor som bilden bort. Detta för att få bort 
eventuella konturer som fås av kanterna på själva bilden samt den kant som blir 
där vi skar bort övre och undre delen. Kvar är bara de två konturerna av plåten 
vi är intresserade av. Av dessa tar vi den största, alltså den yttre delen. Se figur
16.

För att försöka ta bort mycket av störningarna som blir i kanten runt plåten ska-
lar vi ner denna kontur och plockar ut den biten av plåten som nu täcks in av 
konturen. Figur 17 visar resultatet.
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Fig 15: Övre och undre delen av bilden bortskuren, dvs. svart

Fig 16: Konturen hittad och markerad med blått
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4.2.3 Generellt om filter

Ett utav målen för PET är att hitta brister i målningsresultatet. För att göra det 
lättare att i framtiden lägga till nya filter så laddas alla filter, som nämndes i ka-
pitel 4.1, dynamiskt. Projektet fokuserar på två brister nämligen mindre märken 
samt sprutmissar. För märkenas del skapas SmallMarkFilter och för sprutmissar
skapas PaintLayerErrorFilter. Dessa båda filter ärver Filter som är en abstrakt 
basklass och implementeras genom designmönstret template method. Filtren 
behöver således bara implementera metoden doFilter. Ingångsparametrar till 
denna metod är den ROI som beskrevs ovan samt masken. Utöver detta fås en 
referens till en statistik-entitet som metoden kan fylla med statistik för filtret. 
Resultatet av filtret är av typen pet_sFilterResult som är en struct innehållandes 
data för färg och en mask för att helt enkelt bara rita ut resultatet på en klassifi-
cerad bild.

När metoden är implementerad registreras filtret genom ett makro 
REGISTER_FILTER. Detta sker längst ner i implementationsfilen.

Exempel på hur PaintLayerErrorFilter registreras:

REGISTER_FILTER(PaintLayerErrorFilter);

Som parameter ger man namnet på filterklassen. Vad makrot gör är att skapa 
proxy-klass som i sin konstruktor anropar den statiska metoden registerFilter-
Maker i FilterFactory-klassen.

Makro för registrering av filter:

#define REGISTER_FILTER(FILTER_NAME) extern "C" class Proxy { public: 
Proxy() { FilterFactory::registerFilterMaker(#FILTER_NAME, []()→Filter*{
return new FILTER_NAME; }); } }; Proxy p;

Metoden i FilterFactory för att registrera nya filter:

void FilterFactory::registerFilterMaker(std::string _filterName, Filter*
(*_maker)())
{
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Fig 17: Konturen godtyckligt nedskalad och urklippt ur originalbilden
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  if (!initCalled)

    throw FilterException("FilterFactory method called prior to 

init!");

  availableFilterMakers[_filterName] = _maker;

}

Parametrarna till denna metod är en funktionspekare till en metod som returne-
rar den nya instansen av filter-klassen tillsammans med det namn som ska map-
pas till detta filter. På det här sätter laddas FilterFactory med filter automatiskt 
när init-metoden i FilterFactory anropas av PET vid uppstart, och filter läses in 
dynamiskt.

Init-metoden i FilterFactory:

void FilterFactory::init()
{

  Logger::log("Initializing filter factory...", PET_LOGPRIO_INFO);

  initCalled = true;

  std::map<std::string, std::string> filters;

  try

  {

    filters = Utility::getAvailableFilters(); 

  } catch (UtilityException &ue)

  {

    Logger::log("Error: " + ue.what(), PET_LOGPRIO_ERROR);

    throw;

  }

  void* handle;

  for (auto it = filters.begin(); it != filters.end(); it++)

  {

  Logger::log("Found  \"" + it->first  + "\",  loading...",

PET_LOGPRIO_INFO);

    handle = dlopen(it->second.c_str(), RTLD_NOW);

     if (handle == NULL)

       throw FilterException("Couldn't load shared library: " + 

  std::string(dlerror()));

  }  

}
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Vad Utility::getAvailableFilters gör är att expandera miljövariabler samt listar 
alla filer i $pwrp_lib-variabeln och lägger in alla filer som har suffixet Filter.so 
i en lista som sedan returneras.

4.2.4 SmallMarkFilter

Algoritmen för SmallMarkFilter är som följer. Precis som med ROI ovan så 
görs bilden återigen till en gråskalig bild. Brus filtreras med GaussianBlur-me-
toden. Ett godtyckligt värde på 3x3 i storlek på kärnan valdes. Viktigt nu är att 
inte som i ROI-delen förstöra för mycket detaljer i bilden då vi vill kunna hitta 
mindre märken i målningsytan. Sedan trösklas bilden med metoden adapti-
veThreshold. Trösklingsmetoden är medelvärdet på kringliggande pixlar. Stor-
lek på blocket valdes till 11 och konstanten C sattes till 5. Dessa värden är god-
tyckliga värden som visat sig ge bra resultat. Andra bra värden är en något 
mindre block-storlek på 5 tillsammans med en konstant C med värdet 4. Denna 
metod är i princip hela märkes-filtret så detta bestämmer helt och hållet hur 
känsligt man vill göra filtret. Se figur 18 och figur 19 för vad de ovan nämnda 
ingångsvärdena till adaptiveThreshold kan ge för resultat.
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Fig 18: adaptiveThreshold med blockstorlek 11 och konstanten C satt till 5
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Efter en sådan tröskling syns märken rätt tydligt. För att kunna ringa in dem an-
vänds metoden cv::findContours som hittar konturer. Metoden kommer alltså 
för varje sammanhängande vit del på bilden hitta en kontur. En kontur är en 
vektor med punkter. Resultatet kommer alltså vara en vektor med konturer. 
Minst en kontur kommer representera hela plåten så vi måste sålla bort dessa 
konturer. Metoden cv::findContours hittar som sagt konturer, dessa konturer är i
många fall inte stängda konturer, med andra ord polygoner. Se figur 20 för hur 
en kontur kan se ut väldigt inzoomat.

Ett bra mått på vilka märken som skall tas med i filtret är arean för en sådan 
kontur. Men för att räkna ut arean måste vi ha en polygon. Metoden cv::convex-
Hull ger minsta möjliga omslutande kontur. Som ingångsparameter kan denna 
även stänga konturen och således skapa en polygon. Figur 21 visar samma mär-
keskontur efter metoden cv::convexHull.
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Fig 19: adaptiveThreshold med blockstorlek 5 och konstanten C satt till 4

Fig 20: En kontur från metoden cv::findContours
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Genom att nu räkna ut arean på varje stängd kontur kan vi sålla bort större kon-
turer. Ett godtyckligt värde på 100 kvadratpixlar sållar bort plåten men behåller 
ändå väldigt stora märken med denna upplösning.

Sedan är det bara för filtret att ringa in konturerna som är av intresse. Detta görs
med metoden cv::minEnclosingCircle som ger en punkt och en radie som sedan
kan användas som ingångsparametrar till metoden cv::circle. Varje kontur räk-
nas och registreras i statistik-objektet. Resultatet ritas till masken i filter-resul-
tats-structen och en lämplig färg sätts.

4.2.5 PaintLayerErrorFilter

För PaintLayerErrorFilter handlar det mycket om att projicera kolumner i bil-
den. Varje kolumn får ett medelvärde som räknas ut genom att summera endast 
de pixlar som representerar plåten. Vi använder här den mask från ROI ovan ef-
tersom filtret endast är intresserad av att räkna ut ett medelvärde på pixlar som 
faktiskt innehåller plåtdata. De första och sista kolumnerna skippas alltså helt 
och hållet i beräkningarna. Likaså de första raderna i de kolumnerna som tas 
med i beräkningen. Se figur 22 för en mer visuell förklaring.
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Fig 21: Samma kontur som ovan efter metoden cv::convexHull
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Hittills är alltså det område som är med i beräkning av summan för varje ko-
lumn disjunkt mot mängderna som representeras av blå och orange färg i figur
22. Tyvärr visade det sig så att yttre påverkan såsom ljus från lampor i taket 
som kameran anpassade sig för när en plåt ej höll på att passera gjorde att fler 
kolumner var tvungna att räknas bort. Detta p.g.a. att bländaren i kameran bör-
jar justera om sig så fort en plåt passerar över kameran och ljuset från taket inte 
längre träffar sensorn. Därför blir de första och sista kolumnerna inte så repre-
sentativa för målningsresultatet. Men miljön kring kamerorna är något som pro-
jektet, enligt avgränsningarna, inte rår över.

När sedan varje kolumn har ett korrekt medelvärde itererar filtret över varje 
projicerad kolumn och tittar bakåt ett godtyckligt antal pixelrader för att jämfö-
ra medelvärdet för respektive projicerad kolumn. Om absolutvärdet av denna 
skillnad är större än ett godtyckligt värde för vad som anses vara en sprutmiss 
markeras kolumnen med en grön linje i filter-resultatet och statistik-objektet 
uppdateras.

4.3 Webb-gränssnitt

Webb-gränssnittet skapades med hjälp av Java EE tillsammans med Java Server
Faces och Facelets. Utöver detta användes biblioteket PrimeFaces [10] för att 
skapa responsiva layouter och framförallt underlätta den grafiska biten som bi-
drar till att presentera data på ett snyggt sätt. Som applikationsserver används 
Glassfish 4.1. Webb-gränssnittet är det primära verktyget för andra än operatö-
rer att kunna se tillbaka på historisk data. För att tillgodose detta behov skapa-
des en sökfunktion i webb-gränssnittet.

Webb-gränssnittet består av fyra projekt med väl definierade ansvarsområden. 
Det första pet-webapp är det projekt som innehåller själva webb-delen. Det and-
ra är pet-persistence och är det projekt som innehåller de entiteter PET-applika-
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Fig  22: Blå: Kolumner skippas helt då summan blir noll p.g.a. att kolumnerna är noll i
ROI-masken. Orange: Raderna skippas, ej med i ROI-mask. Lila: Kolumnerna skippas
helt p.g.a. yttre påverkan såsom automatisk bländarjustering i kamerorna.
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tionen använder. Det tredje är pet-logic och innehåller all business logic med 
Enterprise Java Beans (EJBs). Det fjärde och sista är endast ett projekt för att 
paketera allt som ett Enterprise Archive (EAR).

Entiteterna i webb-gränssnittet mappades utifrån de befintliga som fanns i data-
basen redan. Detta genom Eclipses inbyggda funktion för detta.

Webb-gränssnittet består av tre vyer för plåt. Den första är översiktsbilden där 
man snabbt kan välja inom vilket intervall man vill se historisk data. Här visas 
även statistik för valt datumintervall genom komponenter ur biblioteket Prime-
Faces. Plåtarna presenteras med PrimeFaces komponent DataGrid som är en 
färdig komponent för att presentera data i ett rutnät. Knappar för att bläddra 
framåt och bakåt m.m. dyker upp automatiskt. Den andra vyn är sökresultats-
vyn som visar sökresultat vid sökning. Samma löpnummer kan nämligen dyka 
upp fler gånger i databasen om en plåt t.ex. blir underkänd vid första varvet i 
målningslinjen och körs en andra gång. I denna by får man välja vilket sökre-
sultat man är intresserad av. Den tredje och sista vyn för plåtbilder är den detal-
jerade vyn där en större bild visas på originalbilden samt även den klassificera-
de bilden med ringar för märken och streck för sprutmissar.

En fjärde vy för att titta på logg-filerna för PET-applikationen skapades också 
för att underlätta för eventuella systemutvecklare som vill hålla koll på statusen 
på PET.

Då Java EE innehåller API:er för att skapa RESTful-tjänster exponeras en sådan
tjänst för att kunna söka på plåt-id och få tillbaka sökresultat i form av Exten-
sible Markup Language (XML). Att exponera denna tjänst framtidssäkrar för 
eventuella andra applikationer som vill söka på samma data.

4.4 Operatörsbild

För operatörernas del så skapades en fristående operatörsbild skriven i Java. 
Denna operatörsbild använder Swing-komponenter för att visa bilder och gör 
det möjligt att zooma och scrolla runt i bilderna för att lättare se mindre märken
och analysera och ta beslut. Denna funktionalitet saknas idag i befintligt använ-
dargränssnitt för Proview.

Även operatörsbilden ansluter mot realtidsdatabasen i Proview genom Gdh. 
Detta för att läsa av flaggor som PET sätter när ny bilddata är distribuerad och 
redo att laddas in och visa för operatören.

Då webb-gränssnittet exponerar en tjänst för att söka på plåtresultat  användes 
biblioteket Jersey [14] som är en klient för att konsumera exponerade webb-
tjänster. Operatörsbilden och webb-gränssnittet delar här ett beroende på det sö-
kresultat som skickas mellan server och klient. Java Architecture for XML Bin-
ding (JAXB) används för att serialisera samt deserialisera ScanResult-entiteten.
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4.5 Avläsning av stämpling

För att samla in data på stämplar krävs det att man filmar plåtarna från ovansi-
dan. Vidare bör man försörja med god ljussättning. Projektet köpte in en LED-
ljusramp på 18,000 lumen för detta ändamål. Ljusbilden denna ljusramp levere-
rade var väldigt bred och homogen.

För att filma monterades en webb-kamera i olika delar av målningslinjen vid 
olika tillfällen. En person höll i ljusrampen och en annan startade och stoppade 
inspelning när plåtar åkte förbi.

En fristående applikation skapades sedan för att med samma teknik väva sam-
man en sammanhängande bild på plåten med video-strömmen som indata.

4.6 Enkäter

Enkäterna skapades med hjälp av SurveyMonkey som är en tjänst där man kan 
skapa enkäter och få tillbaka resultaten av dessa.

Enkäten ämnar få svar på hur operatörerna upplever plåtbildskvalitén och om 
den nya operatörsbilden hjälper dem i sitt arbete. De ställs också frågor om de 
har användning av den historiska data och om de har använt webb-gränssnittet 
och hur de tycker att det fungerar på olika aspekter som sökbarhet, bläddring 
bland bilder, datumval och laddningstider.

Övriga intressenter får en annan enkät med samma frågor om webb-gränssnittet
men även om de anser sig behöva ett sådant verktyg i deras dagliga arbete och 
om det upplevde gränssnittet intuitivt. De får också svara på frågan om de anser
att PET skall vidareutvecklas.
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5 Resultat
5.1 Två kameror

Figur  23 och  24 visar en plåt som rullat rakt respektive snett genom produk-
tionslinjen. Matchningen mellan de båda kamerorna i längdled fungerar relativt
bra. De är båda klassificerade och i den figur där plåten har rullat snett ser man
effekten av att märkes-filtret hittar märken som resultat av att skarven finns där.
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Fig 23: Plåt har rullat rakt på rullbanan genom linjen.
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På grund av att kamerorna var av olika modeller och kalibreringen utav vitba-
lansen inte fungerade så som var tänkt blev bilddata från de båda kamerorna så
pass olika att det blev svårt att hitta plåten, alltså ROI, i den skannade bilden.
Vidare blev också felen större när plåtarna ibland inte rullade rakt på rullbanan.
Eftersom vår brytpunkt mellan kamerorna var fast och det faktum att kamera-
fästena blivit påkörda av plåtar och inte stod perpendikulärt mot plåtytan blev
felet tydligt. Båda figurerna (23 och 24)visar också hur kamerorna ställer in sig
olika beroende på ljuset vilket resulterar i vertikala skillnader i intensitet för de
olika kamerorna.
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Fig 24: Plåt har rullat snett på rullbanan genom linjen
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5.2 Stämplingarna

Figur  25 visar  resultatet  av  skanning  utav  ovansidan  på  en  plåt  målad  röd.
Stämpeln syns tydligt för en människa. Figur  26 visar stämpeln på en omålad
plåt. Här blir stämpeln något svårare att utläsa men det går.
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Fig 25: Stämpel på målad plåt

Fig  26:  Stämpel
på omålad plåt
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5.3 Nya interfacen

Det nya operatörsinterfacet blev uppdelat i fyra olika delar (se figur  27). Den
översta delen ger information om vilket plåt-id som systemet rapporterar som
aktuell plåt. Där finns också knappar för att skala om bilden till verklig storlek
samt att återställa denna skalning. Godkänn-knappen godkänner plåtar och ger
ett kvitto på att någon har utvärderat resultatet så att plåten får rulla vidare i
produktionslinjen. 

I mitten kan originalbild samt klassificerad bild ses utav den senast skannade
plåten. I dessa kan man med hjälp av mushjulet zooma in och ut samt även pa-
norera runt genom att klicka och dra. Muspekaren ändras då till en hand för att
påvisa att man panorerar.

Detta underlättar analysen för operatören avsevärt. Figur 28 visar hur det kan se
ut när man zoomat in.
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Fig 27: Ny operatörsbild i Java SE
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Som synes längst ner kan operatören söka efter plåt-id för att enkelt hitta even-
tuella äldre resultat av samma plåt eller andra plåtar i någon form av utredning.
Figur  29 visar vyn över sökresultat. Vid fler sökresultat kan operatören klicka
på respektive sökresultat i listan och det visas då direkt nedanför i samma bild.
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Fig 28: En något inzoomad vy över plåten
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Webb-gränssnittet är den andra delen som bidrar till den ökade spårbarheten.
Men här är det inte operatörerna ute i driften som fokus ligger på utan här kan
personer som på ett eller annat sätt jobbar med kvalitets-frågor gå in och se re-
sultaten och söka. Figur 30 visar den överblicksbild man möts av när man kom-
mer in i webb-gränssnittet.
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Fig 29: Sökvy efter att man sökt på ett plåt-id som hittades. Vid fler sökresultat dyker de
upp var och en i listan högst upp och kan klickas på för att visas

Fig  30: Överblicksbild som visar plåtar med snabbknappar för olika datumintervaller
samt statistik för valt datumintervall
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Statistik för valt datumintervall visas för att snabbt få en uppfattning om status
på målningen. Vissa förinställda datumintervall som är av intresse finns i form
av knappar. Vill man ha något annat intervall väljs detta genom att klicka i da-
tum-fältet. Figur 31 visar hur det kan se ut.

Söker man på ett plåt-id möts man av vyn för sökresultat. För varje träff man
får på ett plåtresultat listas de i en lista. Figur 32 visar hur denna lista ser ut vid
endast en sökträff. Vid fler sökresultat på samma plåt-id dyker de upp efter var-
andra.

Här kan man sedan klicka på respektive sökresultat för att nå den detaljerade
vyn. Detsamma gäller i överblicksbilden, att man även där kan klicka på plåtar-
na för att komma till den detaljerade vyn. Figur 33 visar hur den detaljerade vyn
ser ut.
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Fig 31: Datumväljare med tid

Fig 32: Sökresultat
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Nu följer resultatet av enkäten. Resultaten av varje fråga presenteras som ett
diagram.

Resultatet (figur 34) från frågan som rörde bildkvalité visade att 75% tyckte att
den dög. Resterande 25% var något mer nöjda och tyckte att den var jättebra.

Den fråga då som kanske är av mest nytta var den om huruvida PET faktiskt
hjälper operatörerna i deras dagliga arbete. Det visade sig (figur 35) att 75% av
operatörerna blir  hjälpta  av PET. Men av dessa 75% glömmer 50% bort att
verktyget finns ibland. Resterande 25% tycker inte alls att PET hjälper nämn-
värt.
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Fig 33: Detaljerad vy över en plåt
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Fig 34: Resultat av bildkvalitén
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Den tredje frågan operatörerna svarade på var om de hade användning av sök-
funktionen i operatörsbilden. Resultatet (figur 36) visar att hälften av operatö-
rerna inte visste att det fanns en sökfunktion. 25% kände till sökfunktionen men
tyckte sig inte ha någon användning av den. Resterande 25% hade ej använt den
men kände att de kunde ha användning av den.
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Fig 35: Resultaten från frågan om PET hjälper dig i ditt dagliga arbete
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De övriga intressenterna fick endast frågor angående webb-gränssnittet. De som
inte tidigare hade använt det ombads att undersöka det en stund innan enkäten
sedan besvarades. På frågan om de tyckte att det var intuitivt svarade alla ja (fi-
gur 37).

Sedan kanske den fråga som är mest intressant för denna grupp, frågan om de
skulle kunna tänka sig ha användning av ett sådant verktyg i deras dagliga arbe-
te (figur 38). Resultatet visar att alla som svarade tyckte sig ha användning av
verktyget.
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Fig 37: Resultatet från frågan om webb-gränssnittet var intuitivt
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Fig 38: Resultatet från frågan om du har användning av ett sådant verktyg i ditt dagliga
arbete



PET – Plate Evaluation Tool
Marcus Nordenberg 2018-08-16

Det sista de övriga intressenterna fick göra var att betygsätta webb-gränssnittet
på ett antal punkter. Dessa var sökbarhet, bläddring, datumval och laddningstid.
Resultatet (figur 39) visar att webb-gränssnittet får 4 eller mer på alla punkter.

5.4 Filtren

Filtren har körts ”live” en längre tid på det system som endast använder en ka-
mera. I det system där två kameror använts har endast bilddata samlats in under
korta perioder under utvecklingsfasen. Då det var stora problem med att hitta
bra ROI:s konsekvent över alla plåtar las mer fokus på det system med en ka-
mera i syfte att visa resultat från filtren. Filtren jobbar precis likadant på all
plåtdata. I systemet med två kameror har filtren applicerats manuellt på plåtdata
för att visa resultaten här.

Figur 40 visar en plåtbild från webb-gränssnittet där båda filtren hittat precis det
de ska. Sprutmiss-filtret hittar den biten av plåten som har en något tunn mål-
ning.
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Fig 39: Resultatet från betygen för webb-gränssnittet i olika delar
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Fig  40: Screenshot från webb-gränssnittet på en plåt där båda filtren har hittat brister.
Headern  ovanför  bilden  är  suddig  för  att  inte  visa  data  som  kan  påverka  en  kund
negativt.
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I figur 41 kan man se hur en liten sprutmiss presenteras tydligt och markeras för
att ytterligare hjälpa operatören att påvisa defekten i målningen.

Till sist visar figur 42 ett plåtresultat där intensiteten i målningen inte försvunnit
lika hastigt. Detta är ett resultat som visar att man med mer överskådlighet ser
felen tydligare.
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Fig 41: En tydlig sprutmiss. PET detekterar den.
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Resultaten från målningslinjen med två kameror har dessvärre inga sprutmissar
under den period vi samlade in data. Däremot visar figur 43 tydligt de jämt åter-
kommande märkena från ryttare, som är upphöjningar i den kedjetransportör
som plåten transporteras på för att den ska ha så lite kontaktyta som möjligt un-
der torkning.
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Fig 42: Här har sprutorna slutat fungera på undersidan, halvvägs in i plåten. PET lyckas
detektera detta.
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Fig 43: Märken från ryttare i rullbanan syns tydligt.
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6 Diskussion
Projektet får ändå anses lyckat på alla punkter med de avgränsningar som före-
låg. Bilderna vävs samman med både en och två kameror. Även om två kameror
inte fungerade så pass bra som hade väntats. Det finns teknik för att göra söm-
lösa  sammanvävningar  som skulle  gjort  resultaten  bättre.  Ett  enklare  försök
gjordes utan att gå allt för djupt i den API OpenCV erbjuder för detta. Men det
visade sig vara så att det var svårt att i mer eller mindre likadana plåtar hitta ge-
mensamma artefakter i respektive bild för att väva samman dem enkelt.

De kameror projektet använde var de befintliga som satt i respektive målnings-
linje. Det finns mycket man kan göra kring själva miljön runt dessa. Mycket av
tiden, både utvecklingstid och processeringstid för PET-applikationen utgörs av
lösningar för att komma runt problematiken kring denna miljö i form av stör-
ningar i att hitta själva plåten i bilden. Lösningar kring detta kan till exempel
vara att man kapslar in utrymmet kring kamerorna. En enkel lösning på hela
ROI-problemet hade kunnat vara att måla detta inkapslade utrymme i en och
samma färg, exempelvis grön. Tänk green screen i filmindustrin. Allt som då
inte är grönt representerar vår plåt. Ett annat problem kring de befintliga kame-
rorna var att  fästena till  kamerorna inte  hade någon justeringsmån samtidigt
som de tyvärr inte blickade rakt upp emot plåten, de tittade lite framåt, emot
plåtens färdriktning. Detta ger upphov till att plåten längre bort blir mindre, allt-
så smalare. I en värld där vi hade skannat en pixelrad i taget hade denna effekt
inte varit synlig men plåtarna i dessa målningslinjer rör sig tillräckligt snabbt
för att behöva flera rader. Det får effekten av att plåtarna får sågtandsformade
kanter vid skanning i högre hastigheter. Även här kan en simpel lösning som en
linjärenhet som kamerorna är monterade på med någon form av kulleds-infäst-
ning vara ett bra alternativ. Då får man full kontroll på kameran i alla riktningar
och då de sitter på samma linjärenhet vet man att de är i linje med varandra.

Filtrens resultat visade sig vara pålitligt. Men man kan fråga sig om den käns-
lighet filtren har idag är den känslighet de bör ha. SSAB Special Steels har en
rad kvalitetsnormer som specificerar hur märken får se ut för att fortfarande
vara godkända. Ingen hänsyn till dessa kvalitetsnormer har tagits. Det bör man
bejaka när man utvärderar plåtarna utifrån de märken och sprutmissar PET har
hittat. De är endast en vägledning.

Vad gäller kvalitén på bilderna finns det tekniker för att eliminera den radiella
distorsion som uppkommer i en lins [22]. Men dessa störningar är konstanta så
de går att kalibrera bort [23]. Genom dessa kalibreringar kan man förutom att få
bort denna distorsion även få ut förhållandet mellan kamerans enhet pixlar och
verkliga enheter, till exempel millimeter. Detta skulle kunna vara av stor vikt
om man skulle mäta storleken på märken för att förhålla sig till ovan nämnda
kvalitetsnormer.
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Stämplingsresultaten  var  över  förväntan.  Däremot  bör  man  ha  i  åtanke  att
webb-kameran blickar över endast en liten del av plåten med en upplösning
som är högre än den projektet använde för att skanna in hela plåtar. Men det ger
en uppfattning om vad som kan göras med flera kameror parallellt med varand-
ra tillsammans med ovan nämnda sammanvävningsteknik kanske.

Det nya interfacet har fått bra gensvar och operatörerna tycker att det hjälper
dem i sitt arbete. Viss funktionalitet kunde ha kommunicerats bättre med opera-
törerna då många exempelvis inte kände till den sökfunktion de hade i opera-
törsbilden. Hos de övriga intressenterna var intresset stort och de ser stor an-
vändbarhet i verktyget. Projektet har visat att man med enkla medel kan skapa
ett plåtutvärderingssystem med stor potential.

6.1 Framtida arbeten

När det  kommer till  framtida arbeten finns det  mängder  med saker att  göra
inom ett sånt här område. Men för att nämna ett par sådana som skulle få pro-
jektet ännu mer användbart, modulärt och konfigurerbart kan följande göras.

• Flytta in delar av konfigureringen i Proview

◦ Varje filter kan bli kopplad mot en motsvarande konfigurationsklass
i Proview där parametrar kan ändras i operatörsbilden dynamiskt un-
der runtime.

◦ Diverse övergripande konfigurering kan flyttas till ett objekt i Provi-
ew som får representera applikationen. Detta kan hålla mycket men
kanske inte all information som idag hålls utav pet_settings.yml i re-
spektive projekt som PET tillämpas i.

• Som nämndes  ovan  i  diskussionen,  exponera  fler  RESTful-tjänster  i
webb-gränssnittet och låt operatörsbilden triggas genom realtidsdataba-
sen att  hämta senaste  plåtresultatet  via  dessa tjänster  istället  för  som
idag, att de pushas ut till alla operatörsnoder.

• Implementera stöd för att godkänna plåtar i operatörsbilden med inlogg-
ning med hjälp av anställningsnummer. Detta för att chef och eller tekni-
ker skall kunna styra mer vilka som är godkända (har gått rätt utbild-
ningar) att syna plåt.

• Undersöka möjligheten att göra en mer sömlös skarv mellan plåtbilder-
na i system med fler kameror. Kanske med hjälp av verktyg som Open-
CL [24] för att hinna med dessa beräkningar mellan plåtarna.

• Byta kameror  från förhållandevis låg upplösning i  dag till  någon typ
som ligger mer i tiden där högre upplösning i snabbare sekvenser fås.

• Webb-gränssnittet
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◦ Om punkten ovan om inloggning med anställningsnummer imple-
menteras kan man med fördel implementera funktionalitet i webb-
gränssnittet där chef eller tekniker kan logga in och administrera vil-
ka som skall vara godkända att utföra slutsyningen utav plåten.

◦ Om webb-gränssnittet  ska låta chef eller  tekniker logga in så bör
stöd för att använda befintliga  Active Directory (AD) på företaget
implementeras.

• Automatisk kalibrering bör ses över. Kalibrering kan t.ex. ske med ett
större schackbräde på någon typ av skiva som körs fram framför kame-
rorna.

◦ Om kalibrering implementeras bör man också, som nämndes ovan i
diskussionen  om kvalitetsnormer  och  storlek  på  märken,  se  över
möjligheten att få ut förhållandet mellan kamerans enhet och verkli-
ga enheter. Detta skulle också göra det enklare för de Scanner-klas-
ser som implementeras att veta hur många pixelrader som ska läsas
in beroende på den aktuella plåtpositionen vid ett givet tillfälle.

• Mekanisk konstruktion

◦ Installera en huv eller ett tak över kamerorna för att ta bort störning-
ar runt om plåten i bilderna. ROI skulle bli mycket lättare att få ut.

◦ Sätt kamerorna på någon form av linjärenhet för att med större pre-
cision kunna placera dem rakt. Även ett fäste på kamerorna där ju-
stering i alla led kan ske. Exempelvis en kulled.

• Elkonstruktion

◦ Installera givare i rullbanan att trigga själva start- och stopp-signa-
lerna för skanningen på. Detta för att längderna ibland inte överens-
stämmer med verkligheten och vissa skanningar avslutas för tidigt
då den bakre positionen på plåten räknas ut genom att  subtrahera
front-positionen på plåten med den registrerade längden.

◦ Se över hur en mer homogen belysning kan installeras under rullba-
norna. Denna belysning bör ge en jämn belysning över hela plåtens
bredd, ej punktbelysning.
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Bilaga A: Klassdiagram
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