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Forord
Dette eksamensprojekt er afslutningen på Civilingeniøruddannelsen ved
Automations Sektionen, Ørsted●DTU, på Danmarks Tekniske Universitet
(DTU) i Lyngby. Projektet tager udgangspunkt i et konkret
automatiseringsproblem på Junckers Industrier i Køge, og udføres derfor i et
mindre omfang i denne virksomhed. Hovedparten af udviklingen er foregået i
laboratoriet på DTU.
Jeg vil gerne takke mine vejledere Niels Axel Andersen (DTU), Ole Ravn
(DTU), og Jacob Mallan (Junckers Industrier), for konstruktiv kritik og
vejledning igennem hele projektforløbet. Jeg vil også gerne takke Christian
Andersen (DTU), for hjælp med installation og brug af kameraserveren.
Endvidere vil jeg takke arbejderne på Junckers for den venlige fremtoning og
forståelse, da jeg skulle inspicere og fotografere arbejdsområdet. Det er ikke
altid det man møder når et job skal automatiseres!
Projektets omfang er blevet beskåret en del igennem projektforløbet, efter
samråd med mine vejledere. Det var i starten meningen, at der skulle
afprøves tre forskellige teknologier, men det endte med kun at blive en, som
så til gengæld blev mere dybdegående.
Rapporten er opbygget struktureret fra starten, og så vidt muligt emneopdelt.
Dog er dokumentationen om test og tilpasning af algoritmerne hovedsageligt i
kronologisk rækkefølge, fordi en emneopdeling her ville sløre grunden til
hvorfor de enkelte løsningsmetoder er valgt. Kildekoden er henvist til
appendiks for ikke at fylde rapporten med unødvendige implementerings
detaljer. Dog er funktions- og konstantnavne nævnt i rapporten, således at
læseren selv kan finde yderligere oplysninger i kildekoden.
Det forudsættes at læseren har en del kendskab til C++ og gerne basale
computer vision teknologier. Det er uden tvivl også en fordel at kende lidt til
OpenCV-biblioteket, og evt. kameraserveren camcomp.

__________________________
Allan Krogh Jensen (s973989)
Køge, 31/7-2005
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Resumé
Junckers Industrier, som fremstiller massive parketgulve, ønsker at få
automatiseret en yderst fysisk krævende arbejdsopgave: afstabling og
ilægning af træstave i pressemaskinerne. Dette projekt omhandler udvikling
og test af et detekteringssystem, til disse træstave, som skal gøre det muligt
at styre en industrirobot, så den kan udføre arbejdsopgaven pålideligt.
Detekteringssystemet baseres udelukkende på computer vision, ud fra
billeder af stavstablen, taget oven fra og ned. Der blev udviklet to forskellige
algoritmer, til detektering af forskellige fejltyper i stavstablen. Algoritmerne
blev implementeret og testet med virkelige billeder fra fabrikshallen på
Junckers.
Projektet omfatter en hel del avanceret computer vision teori og metoder.
Implementering er dog forsøgt forenklet en smule ved anvendelse af softwarebiblioteket OpenCV. Under udviklingen af detekteringsalgoritmerne, blev der,
som et biprodukt, også udviklet en forbedret version af den velkendte Houghalgoritme.
Til trods for at detekteringsalgoritmerne stort set virkede som de skulle på de
givne testbilleder, var de dog stadig ikke pålidelige nok til at de kan anbefales
i drift på Junckers. Computer vision er ganske enkelt alt for følsom over for
træstavenes yderst forskellige farver og teksturer. Derfor bør Junckers i stedet
satse på detekteringsteknologier, som ikke er afhængige af dette, som f.eks.
laser linie triangulation. Der er ikke kommet et 100 % brugbart
detekteringssystem ud af dette projekt, men Junckers er fri for at starte helt fra
bunden når den endelige automatisering af arbejdsopgaven skal designes.
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Indledning
Under min uddannelse til civil elektroingeniør, har jeg fået stor interesse for
automation, og især emnet computer vision. Det var derfor ønskværdigt at
finde et eksamensprojekt, som netop omhandlede det. Jeg ville samtidig
gerne lave noget som kunne bruges i virkeligheden, til løsning af en relevant
opgave, frem for blot endnu et ”lege” projekt. Omtrent samtidig som jeg skulle
til at finde på et eksamensprojekt, var der i medierne meget tale om
globaliseringens trussel imod danske arbejdspladser. Problemet er at et
stadig større antal danske virksomheder, vælger at outsource deres
produktion til lande hvor lønniveauet er langt mindre end det danske, for
derved at spare massivt på lønomkostningerne. Det blev samtidig nævnt at
automatisering af løntunge arbejdsopgaver, var et attraktivt alternativ til
outsourcing. Mit udgangspunkt var derfor at finde et projekt som kunne
bidrage til at overflødiggøre outsourcing, og derved være med til at sikre
danske arbejdspladser.
For at blive inspireret til et relevant eksamensprojekt, kontaktede jeg Dansk
Industri, i håb om at få nogle oplysninger vedrørende hvilke jobtyper der er
mest populære at outsource til lavtlønslande. Ideen var så at jeg ville udvikle
noget automation, som kunne udføre denne jobtype. Dansk Industri havde
netop færdiggjort en omfattende undersøgelse af danske virksomheders
outsourcing-lyst. De var derfor meget interesseret i at der skulle drages nytte
af den, til bl.a. forskningsprojekter. Desværre gik undersøgelsen ikke i detaljer
mht. hvilke jobtyper der blev outsourcet mest. Besvarelserne var blot listet
efter branchekoder, og pågældende virksomheds omfang af outsourcing,
indenfor et år. Så det var stort set umuligt at blive inspireret til automatisering
af en specifik jobtype, ud fra deres statistik.
Frem for at søge inspiration i statistikker, ville jeg i stedet tage direkte kontakt
til danske løntunge industrivirksomheder. Junckers Industrier A/S i Køge, blev
de første jeg kontaktede, eftersom jeg selv bor i Køge, og kendte lidt til deres
situation. Junckers er en typisk dansk løntung industrivirksomhed, og har
derfor også en række jobtyper, som de gerne så automatiseret. De var derfor
positive overfor mit ønske om at søge inspiration hos dem, til mit
eksamensprojekt. Jacob Mallan, fra Junckers foreslog selv dette projekt, fordi
det står øverst på deres liste over ønsket automatisering. Jeg sprang til, fordi
jeg syntes det lød spændende, og netop kunne komme til at omhandle
computer vision.
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1 Problemformulering
I dette kapitel beskrives baggrunden og udgangspunktet for det valgte projekt.
Først med en kort introduktion til firmaet Junckers Industrier A/S, og derefter
den egentlige beskrivelse af det problem som projektet skal bidrage til at løse.
Til slut introduceres den aftalte tidsplan for projektet, samt den reviderede
tidsplan som endte med at blive gældende.

1.1 Junckers Industrier
Junckers blev grundlagt i 1930 af godsejer Flemming Juncker.
Udgangspunktet var at kun en meget lille del af de danske bøgetræer blev
udnyttet til gavnproduktion, langt størstedelen endte som billig brænde.
Flemming Juncker ønskede at udnytte mere af dette billige træ til
gavnproduktion. I begyndelsen producerede Junckers Savværk udelukkende
jernbanesveller til DSB. Det gav dog stadig meget spildtræ, eftersom det
faktisk kun var stammerne som kunne bruges til sveller, grenene endte stadig
som brænde. Desuden var det stærkt begrænset hvor mange jernbanesveller
som kunne sælges. Derfor måtte der findes et nyt træprodukt.
Flemming Juncker kom på den idé at opsave både stamme og grene fra træet
til mindre ensartede stykker, kaldet stave. Disse stave skulle så samles til
gulvbrædder, og fungere som et attraktivt alternativ til de dengang populære
fyrretræsgulve, som var besværlige at lægge korrekt og desuden knirker
meget. Til at samle stavene til brædder, og sørge for at de stort set ikke
knirker, udviklede han en ny metode. Hvilket har gjort at Junckers i dag er
Europas største producent af parketgulve [Juncker].

Figur 1-1: Fremstilling af gulvbrædder på Junckers.
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Fremstillingsproceduren på Junckers er vist i grove træk på tegningen
herover. De rå kævler skæres op til de omtalte rektangulære stave. Stavene
sorteres i tre forskellige kvaliteter, afhængigt af hvor pæne deres overflader
er. Herefter stables de på nogle store paller, og køres til dampning. Efter
dampning, afstables stavene og indlægges i pressetørreanlægget. Det er her
dette eksamensprojekt kommer ind i billedet. Efter stavene er blevet presset
lige og homogene, stables de atter på paller, og køres til et
konditioneringslager. Her skal stavene stå indtil de får en stabil form, hvilket vil
sige ca. 26 døgn. Derefter afpaleteres stavene igen, og limes sammen til
gulvbrædder. Tilslut slibes og overfladebehandles gulvbrædderne, før de
pakkes og køres ud til kunderne.

1.2 Problemspecifikation
Stave fra savværket bliver i dag manuelt afpaleteret når de skal pressetørres i
afdeling B. Stavene bliver forinden robotstablet på en såkaldt råpalet i
savværket (afdeling A), i et såkaldt halvkompakt stablemønster. Herefter
bliver de dampet i ca. 2 timer, hvorefter de køres til presse 1-5 for manuel
afstabling (se foto).

Figur 1-2: Iæggerstationen til presse 4 og 5.
Paletten er løftet til max. højde.

Figur 1-3: Stavene placeres i højmagasinerne
manuelt af typisk to arbejdere.

Den manuelle afstabling er fysisk krævende og på kant med arbejdstilsynets
regler. Der ønskes derfor udviklet et automatisk afstablingsanlæg som kan
tilgodese det fysiske arbejdsmiljø samtidig med, at investeringen er
økonomisk attraktiv.
I første omgang skal der findes et detekteringsystem, som kan fastlægge
toplagets xyz-placering samt vinkeldrejning, som den automatiske
robotanordning kan positionere en gribearm efter. Endvidere ønskes en
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registrering af eventuelle fejl i toplagets stave, så havari af robotten kan
undgås.
Problemet er specificeret yderligere i den originale grundspecifikation, som
Jacob Mallan fra Junckers udarbejdede i forbindelse med projektets opstart.
Grundspecifikationen findes som appendiks. De vigtigste krav er opsummeret
i følgende delafsnit.

1.2.1 Stavene
Stavene har forskellige dimensioner og vægt, afhængigt af hvilken træsort de
er af. De forskellige størrelser er listet i tabellen herunder. Tolerancerne er
angivet i parenteser.
Træsort
Bøg
Bøg
Ahorn
Ahorn
Bøg
Bøg
Eg/Ask
Eg/Ask
Eg/Ask
Eg/Ask
Rød Eg
Rød Eg

Tykkelse
[mm]
34 (+/- 1)
34 (+/- 1)
32 (+/- 1)
33 (+/- 1)
23 (+/- 1)
23 (+/- 1)
29 (+/- 1)
29 (+/- 1)
22 (+/- 1)
22 (+/- 1)
29 (+/- 1)
29 (+/- 1)

Bredde [mm]
78,5 (+/- 2)
78,5 (+/- 2)
78,5 (+/- 2)
78,5 (+/- 2)
78,5 (+/- 2)
78,5 (+/- 2)
83 (+/- 2)
83 (+/- 2)
83 (+/- 2)
83 (+/- 2)
85 (+/- 2)
85 (+/- 2)

Længde
[mm]
639 (+2 -4)
485 (+/- 2)
639 (+2 -4)
485 (+/- 2)
639 (+2 -4)
485 (+/- 2)
639 (+2 -4)
485 (+/- 2)
639 (+2 -4)
485 (+/- 2)
639 (+2 -4)
485 (+/- 2)

Vægt [kg]
(max.)
1,716
1,302
1,296
0,984
1,245
0,944
1,611
1,222
1,081
0,820
1,611
1,222

Tabel 1-1: Stavtyper som skal kunne håndteres (Kilde: Junckers Industrier).

1.2.2 Paletten og stavstablen
Stavene ankommer til ilæggerstationen på nogle specielle paller, kaldet
råpaletter. Transporten foregår med en gaffeltruck. Stavene er stablet i et
halvkompakt stablemønster. Hvert lag består af seks såkaldte batches. En
batch er en samling af stave liggende på langs, med den smalle side nedad.
Oven på disse stave ligger fire stave, kaldet strøer, med den brede side
nedad. Således at der når batchene stables, dannes et mellemrum imellem
lagene. Dette stablemønster er valgt for at dampen kan trænge ind til selv de
inderste stave i stablen.
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Figur 1-4: Paletten og stavstablen set fra
siden.

Figur 1-5: Stavstablen set fra oven. Som det
ses, består et lag af seks batches.

Pallerne som stavene er stablet på er nogle specielt store af slagsen, som
Junckers selv har fået konstrueret. De bliver i daglig tale kaldet råpaletter,
men vil herefter blot blive kaldt paletter. Paletterne måler 2600×1800 mm, og
har derfor netop plads til de omtalte seks batches pr. lag. De er beskrevet
nærmere i grundspecifikationen, som findes i appendiks. Eftersom stavene
varierer i størrelse, afhængig af typen, er det også forskelligt hvor mange
stave der kan stables på en pallet. Tabellen herunder angiver antallet af stave
pr. batch, lag og palet, for de forskellige stavtyper. Tallene i parentes angiver
stavtypernes tykkelse i mm.
Stavtype

Bøg (34)
Bøg (23)
Eg og Ask (22)
Eg og Ask (29)
Rød Eg (22)

Stave pr.
batch excl.
strøer
35
51
53
37
53

Stave pr.
batch incl.
strøer
39
55
57
41
57

Stave pr.
lag

Lag pr.
pallet

Stave
pr. pallet

234
330
342
246
342

16
17
17
16
16

3744
5610
5814
4224
5472

Tabel 1-2: De forskellige stavtyper som systemet skal kunne håndtere.

1.2.3 Tilpasningskrav til eksisterende udstyr
Det endelige system til automatisk ilægning af stave i pressemaskinerne,
omfatter dels udstyret til detektering af stavene (som dette projekt omhandler),
men derudover selvfølgelig også robotten, styrecomputer, samt den fornødne
afskærmning m.m. Det skal alt sammen kunne implementeres på det område
hvor der i dag foretages manuel ilægning (ilæggerstationen). Området
omkring ilæggerstationen er specificeret yderligere på tegningen af
pressehallen i grundspecifikationen, øvrige mål er ud fra egne opmålinger.
Paletten med stavstablen afsættes på paletliften, med en præcision på +/- 80
mm, og en vinkeldrejning på +/- 3˚. Stavene skal ilægges i de tre
højmagasiner, der ses længst til højre på tegningerne. Der hver især har en
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åbning på 670×100 mm, som stavene skal lægges ned i, med den brede side
nedad. Denne opgave løses, som sagt manuelt i dag. Arbejderne står på
gangbroen og flytter stavene fra paletten over i højmagasinerne. For at lette
hans arbejde kan paletten løftes, således at toplaget, dvs. det lag som pt.
afstables, altid er i rette højde. Endvidere kan paletten køres ud og roteres,
således at arbejderen bedre kan nå de bagerste stave. Når paletliften er helt
nede, står paletten i en højde af 1,14 m over gulvet. Når den er helt oppe, står
paletten i en højde af ca. 2 m over gulvet.

Figur 1-6: Ilæggerstationen set fra siden

Der tages udgangspunkt i at den eksisterende løfteanordning, samt
højmagasinerne, stadig skal anvendes ved den automatiske ilægning.
Gangbroen kan evt. fjernes hvis det bliver nødvendigt for at få plads til en
robot. Men derudover er der som det ses masser af plads ved siden af
ilæggerstationen, og mindst 5 m til loftet, til fremtidige robotinstallationer.
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Figur 1-7: Ilæggerstationen set forfra

1.2.4 Krav til kapacitet
Systemet må ikke virke som en flaskehals på den eksisterende
produktionslinie. Det langsomste led i produktionslinien er pressemaskinerne,
som hver især presser 3381 stave ad gangen. Denne proces tager 60 min. for
tykke stave (32 – 34 mm), og 45 min. for tynde stave (22 – 29 mm). En
ilæggerstation betjener to pressemaskiner, således at den ene pressemaskine
kan fyldes, imens den anden presser.

Stave/pressemaskine
Pressetid
Stave/min.
Stave/batch
Batch/min.
Takttid/batch

Tykke stave, f.eks.
Bøg (34)
3381
60
57
35
1,63
37 s

Tynde stave, f.eks.
Bøg (23)
3381
45
71
51
1,39
43 s

Tabel 1-3: Takttider for to stavtyper, heriblandt den mest kritiske (Kilde: Junckers Industrier).

Gennemløbstider for to typer af stave er vist i tabellen herover. Som det ses
stilles der størst krav til systemet, når de tykke stave skal presses.
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1.2.5 Fejl i stavstablen
Styresystemet skal endvidere sørge for at robotten ikke havarerer, og dermed
beskadiger gribearmen samt afbryder produktionen, pga. nogle
uregelmæssigt placerede stave. Disse undtagelsesvis fejlplacerede stave skal
derfor detekteres, således at robotten i første omgang kan stoppes før det går
galt. Det bliver så i første omgang en manuel opgave at rette den
fejlplacerede stav, således at ilægningen kan genoptages. Næste skridt er
naturligvis, at systemet også skal kunne håndtere de fejlplacerede stave. De
typer af fejl i stavstablen, som systemet skal kunne detektere, er listet
herunder. Billeder af de omtalte fejl, findes i grundspecifikationen, i appendiks.
1. Forskubbede strøer. Detektering af denne fejlsituation er især vigtig hvis
strøerne skal opsamles, med udstyr som forudsætter at de ligger der hvor de
blev lagt under stablingen. Se mere herom i tidligere delafsnit.
2. Buede endestave i batch. Hvis en endestav, dvs. en af de yderste stav i en
batch, er buede, gør det at en gribearmen evt. ikke kan få rigtigt fat om
batchen.
3. Væltede endestave i batch. Hvis en endestav i batchen er væltet, kan den
ikke med sikkerhed tages af en gribearm.
4. Ujævne strøer. Hvis strøerne ikke har samme tykkelse hele vejen henover
en batch, gør det at batchen over de ujævne strøer bliver ujævn. Hvilket kan
medføre at den ikke kan tages på normalvis med en gribearm.

1.3 Projektafgrænsning
Dette eksamensprojekt skal gælde for 30 ECTS-points, og udarbejdes i løbet
af 5 mdr. En komplet løsning på det beskrevne problem, vil kræve langt mere
tid. Derfor begrænses projektet i første omgang til at omfatte de indledende
undersøgelser mht. hvilken detekteringsteknologi der er bedst egnet til
applikationen. Der tages udgangspunkt i tre forskellige teknologier til
registrering/opmåling af stavstablens toplag. Hver af disse teknologier
evalueres på baggrund af deres pålidelighed, hastighed og omkostninger, ud
fra nogle praktiske tests foretaget ”on location” på Junckers i Køge.
Ud fra opmålingen af stavstablens toplag, skal applikationen kunne: generere
xyz-koordinater for næste gribe-position, angive om strøerne er fjernet eller ej,
samt angive hvor eventuelle strøer er placeret. Derudover skal applikationen
melde om fejl hvis stavene i toplaget ikke ligger godt nok til at de kan tages
med en gribearm.
De tre teknologier der foreslås afprøvet er: passiv vision, laser linie
triangulation, samt laser scanning. Passiv vision går ud på at overfladen
opmåles ud fra et råt billede fra et kamera, placeret således at stavstablen
kan ses i tre dimensioner. Laser linie triangulation anvender også billeder fra
et sådan kamera, men derudover bevæges en laserlinie hen over stavstablen,
således at linien, set fra kameraet, formes efter stavstablens overflade.
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Laserscanning går ud på at måle afstanden ned til overfladen, fra et fastsat
fikspunkt. Det gøres, som navnet antyder, ved at udsende en laserstråle, og
måle hvor lang tid der går før den når tilbage. Netop disse teknologier er valgt
i samråd med vejlederne, fordi de umiddelbart antages at være de bedst
egnede til opgaven.
Under projektforløbet viste det sig dog at være en alt for stor mundfuld, at
skulle afprøve tre forskellige detekteringsteknologier. Det havde sikkert været
muligt at undersøge alle tre, men resultatet havde blot været tre halvfærdige
projekter. Derfor blev det besluttet udelukkende at fokuserer på passiv vision,
men så til gengæld gå mere i dybden med denne teknologi, så der istedet
kunne frembringes et afsluttet og gennemtestet projekt.

1.4 Tidsplan
Før projektets opstart udarbejdes en tidsplan ud fra skøn af tidsforbruget på
hver enkelt delopgave. Tidsplanen findes i appendiks. Som det ses indledes
projektet med design, implementering og afprøvning af de tre omtalte
detekteringsteknologier, til opbygning af en overflademodel for stavstablen.
Herefter skal overflademodellen omdannes til brugbar information, som f.eks.
xyz-koordinater for næste gribearm position. Tilslut skal det udviklede system,
med den bedst egnede detekteringsteknologi, testes på Junckers.
Som nævnt blev projektet begrænset yderligere, og der blev derfor også
udarbejdet en revideret tidsplan. Se ligeledes appendiks. Som det ses går
tidsplanen selvfølgelig mere i detaljer. Først med udvikling og test af den
såkaldte HS-algoritme (omtales senere) i laboratoriet, derefter udvikling og
test af den såkaldte VS-algoritme (omtales senere). Til slut testes
algoritmerne med virkelige billeder fra Junckers.
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2 Problemanalyse
I dette kapitel omdannes detaljerne fra problemspecifikationen til brugbar
information, til brug ved design af detekteringssystemet. Kapitlet er delt op i
afsnit, som hver især beskriver specifikke krav til detekteringssystemet.

2.1 Måleområdet
Paletten, hvorpå stavstablen ligger, måler 2600×1800 mm. Eftersom stavene
kan måle op til 639+2 = 641 mm i længden, og der ligger tre batches i
forlængelse af hinanden, rager de min. 641×3-1800 = 123 mm udover kanten
af paletten. Dette forudsætter dog at batchene ligger helt tæt op ad hinanden.
I virkeligheden er der, ifølge tegningen i grundspecifikationen, et mellemrum
på ca. 50 mm imellem batchene. Stavene rager derfor i alt 123+50×2 = 223
mm udover kanterne, svarende til 223/2 ≈ 112 mm i hver side.
Overfladen som skal kunne afmåles er derfor 2600x2023 mm. Paletten står
ikke nødvendigvis på nøjagtigt samme sted hver gang. Den kan være forskudt
op til 80 mm i alle retninger i planet, samt være roteret op til +/- 3˚, i forhold til
den planlagte position. Hvis det antages at udstyret til at måle overfladen, som
f.eks. kamera, laser scanner osv., er fastmonteret. Er detektoren nødsaget til
at dække hele det område hvor stavstablens overflade kan befinde sig i, i
worst-case.

Figur 2-1: Måleområdet beregnet ud fra worst-case placeringer af paletten og stavstablen.

Måleområdet som kræves til at løse opgaven er skitseret på tegningen
herover. Det er altså et krav med et måleområde på min. 2900 x 2560 mm.

19

Problemanalyse

Overfladen som skal opmåles, dvs. stavstablens toplag, kan befinde sig i
forskellige højder, afhængigt af paletliftens elevation, samt stavstablens
højde. Paletliftens elevation kan varieres, således at palettens overflade
befinder sig imellem 1,14 og 2 m over gulvet.
De bredeste stave er Eg og Ask, på max. 85 mm. Med en tykkelse på max. 30
mm, kan et lag af disse stave, incl. strøer, max. være 85+30=115 mm. En
stavstabel med denne stavtype, har 17 lag, hvilket giver en max. højde på
17×115=1955 mm. Overfladen, som skal måles kan altså risikere at ligge i en
højde af mellem 1140+1955=3095 mm og 2000+1955=3955 mm over gulvet.
Hvis det antages at paletliften stadig anvendes til at opnå den optimale
arbejdshøjde, for en evt. industrirobot, kan det antages at stavstablens
overflade ligger i en nogenlunde konstant højde, når den skal opmåles af
detekteringssystemet. Eftersom en fyldt stavstabel i værste tilfælde har en
overflade som ligger 3,095 m over gulvet, antages dette som den typiske
overflade højde under afstablingsprocessen.

2.2 Præcision
Detekteringssystemets præcision afhænger hovedsageligt af måleområdets
opløsning. Måleområdet kan sammenlignes med et kort over havdybder.
Præcisionen i xy-planet afhænger af antallet og tætheden af målingerne
(samples), som kortet består af. Præcisionen i z-retningen (dybden),
afhænger af hvor præcis hver enkelt måling er.
De mindste objekter som skal kunne detekteres af systemet, er stave med en
min. tykkelse på 21 mm, en min. bredde på 76,5 mm, samt en længde på min.
483 mm. I værste tilfælde skal en robot-gribearm altså kunne gribe om et
objekt på 21 mm. Detekteringssystemet skal derfor kunne angive en position
til robotten med en nøjagtighed på 21/2= +/- 10,5 ≈ +/- 10 mm.

2.3 Hastighed
Ifølge problemspecifikationen skal systemet til automatisk ilægning min.
kunne ilægge en batch på 37 s. Denne takttid, som det kaldes, er beregnet på
baggrund af at de fire strøer ikke ilægges, men i første omgang f.eks. vippes
af i en kasse, før resten af batchen ilægges i pressen.
Strøerne som ender i kassen, skal så senere ilægges manuelt. En anden
mulighed er at sende dem ind i den nye pressehal, Presse 6 (se tegningen i
grundspecifikationen). Her ilægges stavene fuldautomatisk, vha. et såkaldt
rodekasse-princip. Hvor stavene vippes af paletten, og ilægges på rette plads,
vha. et større system af transportbånd.
Det vigtigste er, i første omgang, at pressen fyldes op på de 45 min. Det
antages at der blot indsættes en ny palet med stave nok, når det bliver
nødvendigt, således at det ikke er nødvendigt at opsamle strøerne, for at få
fyldt pressemaskinen. Derfor kan der stadig regnes med en takttid på 37 s, til
detektering og styring af robotten.
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2.4 Pålidelighed
Det er selvfølgelig målet at hele systemet skal køre så problemfrit som
overhoved muligt, således at det kræver et minimum af manuelt arbejde. For
detektordelens vedkomne betyder det at den skal kunne levere koordinater
med den før omtalte nøjagtighed. Derudover skal alle de omtalte fejl i
stavstablen kunne identificeres, således at havarier helt kan undgås. Hellere
for mange fejlmeldinger end for få, for at være på den sikre side. Dog
selvfølgelig med måde, men et havari hvor gribearmen evt. skal udskiftes
osv., tager betydeligt længere tid, end blot at skulle tjekke en falsk fejlmelding.

2.5 Omkostninger
Som det fremgår i den oprindelige opgaveformulering, regner Junckers
Industrier med at kunne spare ca. 1,7 mio. kr. pr. år, ved at implementere et
automatisk ilægningssystem. Selve industrirobotten vil udgøre den klart
største post af udgifterne, da den typisk koster ca. 1 mio. kr. inkl. installation.
Detekteringssystemet, vil uanset hvilken teknologi der vælges, ikke udgøre en
væsentlig udgift, set i forhold til robotten. Derfor skal der, i dette projekt, ikke
lægges stor vægt på hvor meget de enkelte detekteringsteknologier koster.
De andre krav, og især pålideligheden, skal komme i første række.
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3 Måleudstyret
I dette kapitel beskrives hardware og opstillingen af denne, som skal gøre det
muligt at opsamle de nødvendige data til brug i detekteringssystemet.
Overordnet set består udstyret af en computer, der skal udgøre hjernen i
detekteringssystemet, og hvorpå softwaren skal køres. Til den tilsluttes et
kamera til opsamling af billeder, samt netværk til kommunikation med
omgivelserne.

3.1 Computeren
Hovedparten af dette detekteringssystem omhandler software. Det er dog ikke
til nogen nytte hvis der ikke findes en platform, hvorfra programmet kan køres.
Det omfatter bl.a. en computer, operativsystem, samt eksisterende softwarebiblioteker til bl.a. at hente billeder fra kameraet.

3.1.1 Hardware
Der stilles, i problemspecifikationen, ikke nogle specifikke krav til
kontrolenheden (computeren) mht. størrelse og strømforbrug. Derimod er der
et overordnet krav om at takttiden, og dermed også proccesseringstiden, ikke
må overstige 37 s. Det skønnes dog ikke at være noget problem, uanset
hvilken moderne PC der vælges.
Ved valg af computer lægges der derfor, i stedet, vægt på at den er nem at
flytte rundt med, samt nem at montere til test, på det eksisterende udstyr, i
fabrikshallen på Junckers. Derfor valgte jeg en Nexcom EBC365, som jeg
havde fra et tidligere projekt. Det er en såkaldt SBC (Single Board Computer),
med samme regnekraft som en PC, med en 667 MHz VIA Eden processor, og
256 Mb RAM. Udover de minimale dimensioner, har computeren et minimalt
strømforbrug. Selvom strømforbruget ikke er relevant i dette projekt, er det vel
altid positivt med en væsentlig energibesparelse, i forhold til en standard PC,
hvis systemet på et tidspunkt skal sættes i drift.
Computeren blev som sagt, i første omgang, valgt fordi den pladsmæssigt
nemt kan installeres til test på Junckers. Via en netforbindelse kan
computeren og detekteringssoftwaren, så i princippet styres fra alle steder
med en internetforbindelse. Således at test med rigtige billeder fra Junckers,
praktisk talt kunne udføres i laboratoriet på DTU. Omtales nærmere i afsnit
3.1.4. Den avancerede funktionalitet blev dog ikke afprøvet i praksis, i stedet
blev testbillederne taget på Junckers, og indlæst i computeren i laboratoriet.
Omtales nærmere i kapitel 6.

3.1.2 Linux og OpenCV
På Automations Sektionen udvikles og køres hovedparten af alt software
under Linux. Det skyldes primært at Linux og andet Open Source software er
gratis. Desuden findes der verden over en stor mængde eksisterende Open
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Source kode, som er blevet udviklet på andre universiteter. Det er derfor
meget oplagt at der også til dette projekt vælges Linux som det underliggende
operativsystem.
Oprindeligt var det ellers tanken at systemet skulle udvikles i et højniveau
sprog, som f.eks. LabView fra National Instruments. Sammen med et specielt
Vision Modul, udgør det nemlig et kraftfuldt værktøj til udvikling af computer
vision systemer. I dette modul er de fleste standard vision algoritmer, som
f.eks. filtrering, konvertering og kantdetektering, allerede implementeret.
Derfor skal algoritmerne ikke skrives fra bunden af, og det burde begrænse
udviklingstiden væsentligt.
Heldigvis har Open Source verdenen et udmærket modsvar det omtalte vision
modul, kaldet OpenCV. OpenCV (Open Computer Vision Library) er, som
navnet antyder, et kildekode bibliotek, bestående af en række nyttige
funktioner til computer vision opgaver. Biblioteket blev oprindelig udviklet af
Intel. En komplet reference til biblioteket findes på den vedlagte CD. Jeg har
ingen tidligere erfaring med OpenCV, så det vil kræve noget ekstra tid at
sætte sig ind i, men det skulle gerne kunne betale sig i sidste ende. Derfor
blev det besluttet at installere og anvende OpenCV til dette projekt.

3.1.3 Kameraserveren
De bedste betingelser for udvikling af detekteringssystemet, findes i
laboratoriet på Automations Sektionen, DTU, i Lyngby. Her er der adgang til
den nødvendige vejledning, samt mulighed for forsøgsopstillinger. De mest
virkelighedstro testbilleder, skal dog imidlertid hentes fra fabrikshallen på
Junckers i Køge. Ganske vist kan de fleste test foregå på forsøgsopstillingen i
laboratoriet, men ved den afsluttende test på Junckers, ville det være at
foretrække, hvis billederne kunne hentes på Junckers, og udviklingen stadig
foregå i laboratoriet.
Ph.d. studerende Christian Andersen, fra Automations Sektionen, har udviklet
en såkaldt kameraserver. Det er et stykke software, som kan tage et billede
fra et kamera, evt. behandle det, og derefter sende til via netværk/internet, til
en klientcomputer. Programmet virker ideelt til mit projekt, og da det samtidig
ønskes anvendt så meget som muligt af de studerende, besluttes det, at
serveren skal være udgangspunktet for mit detekteringsprogram.
Serveren går under navnet camcomp, og inkluderes i detekteringsprogrammet
som et software bibliotek. Funktionerne der skal kunne udføres af
detekteringsprogrammet, kaldes via kommandoer sendt fra klienten til
serveren. For yderligere detaljer vedr. camcomp, se reference på den
vedlagte CD-ROM.
.

3.1.4 Fjernstyring fra klientcomputer
Detekteringsprogrammet som ligger på serveren (SBC’en), styres via et
klientprogram på en fjerncomputer (klientcomputer). Fremgangsmåden for at
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oprette en forbindelse til serveren, samt sende kommandoer til den, fra en
klientcomputer, findes i appendiks under brugervejledninger.
Klientprogrammet uclient, er ligeledes udviklet af Christian Andersen, og vil
derfor ikke blive beskrevet yderligere her. Se yderligere detaljer på den
vedlagte CD-ROM.

3.2 Kameraet
Eftersom projektet udelukkende omfatter detektering vha. passiv vision, er
kameraet selvsagt det vigtigste måleinstrument. For at et kamera kan bruges
til et nogenlunde pålideligt måleinstrument, skal der dog gøres en smule
forarbejde.

3.2.1 Valg af kamera
Ved valg af kamera er der en række faktorer som spiller ind. Overordnet set
står valget imellem et professionelt CCD-kamera med framegrabber, og et
almindeligt USB webkamera. Framegrabber kameraet har typisk den højeste
opløsning. Hvorimod webkameraet typisk kun har en opløsning på 640 × 480
pixels. Fordelen ved at vælge et webkamera er at størstedelen af vision
softwaren der udvikles på Automation Sektionen, inkl. kameraserveren,
udelukkende understøtter alm. webkameraer. Derfor er der mest ekspertise,
og support at hente ved at vælge et webkamera.
Den lavere opløsning antages i første omgang ikke at være et problem, men
hvis det viser sig, kan en senere version af systemet nemt opgraderes med et
bedre kamera. På Automation Sektionen er webkameraer fra Philips meget
udbredt. Det skyldes at der netop til disse typer findes eksisterende Open
Source Linux-drivere. Især kameraet af typen Philips PCVC840K/20
anvendes meget, og det er derfor også det der skal bruges i dette projekt.

3.2.2 Fokusering af kameraet
For at få mest muligt ud af billederne fra kameraet, er det vigtigt at kameraet
er fokuseret. Dvs. at billederne er skarpe, således at kontrasterne vises
optimalt. Det er især vigtigt når der, som i dette projekt, f.eks. skal findes
kanter, med en rimelig god præcision. Webkameraet som skal bruges i dette
projekt er, som de fleste andre kameraer, også klassificeret som et
linsekamera. Det ideelle linsekamera er illustreret på figuren herunder:
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Figur 3-1: Det ideelle linse kamera system (Kilde: [Carstensen])

Hvor c betegnes kamera konstanten, f betegnes fokus længden, og z er
afstanden fra linsen ud til det fysiske objekt. Fp er betegnes fokus planet, som
ligger i en afstand af f fra linsen. Ip betegnes billedplanet, som ligger i en
afstand af c fra linsen. Linsekameraet kan beskrives matematisk med Gauss
linse ligning herunder [Carstensen]:

1 1 1
+ =
Z c
f
Fokus længden f er en konstant for den linse som anvendes i kameraet.
Hvorimod kamera konstanten c, trods navnet, kan justeres ved at dreje linsen
på webkameraet. Optimalt skarpe (fokuserede) billeder af et objekt findes ved
at justere c, således at Gauss linse ligning stemmer.
f ⋅Z
1 1 1
= + ⇒c=
c f Z
Z+ f
Fokuseringen af webkameraet foregår dog iterativt, ved manuel justering af
linsen, indtil der opnås et skarpt billede af scenen (batchen). Når kameraet er
fokuseret, er en god tilnærmelse til linsekameraet, det såkaldte pin-hole
kamera. Se illustrationen i delafsnit 3.3.2. Det er en simplificeret kamera
model. Her findes ingen fokus længde, men blot en kamera konstant c, der
igen er afstanden fra ”hullet” til billedplanet. I de følgende afsnit antages
webkameraet derfor at være et pin-hole kamera.

3.3 Opstillingen
Ved den valgte passiv vision metode indgår udelukkende et kamera i
måleopstillingen. Måling af præcise xyz-koordinater for stavstablen, med et
kamera, er kun muligt fordi højden af stavstablens overflade på forhånd er
kendt. I praksis kan dette implementeres ved at måle paletliftens elevation
med en sensor, og holde styr på hvor mange lag der er taget af stavstablen.
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3.3.1 Placering af kameraet
Området der skal opmåles på Junckers er på 2,900 x 2,560 m, og befinder sig
3,095 m over gulvet. Webkameraet har et synsfelt (field of view) på ca. 30.
For at udnytte kameraet optimalt mht. opløsning, skal det placeres så tæt som
muligt på overfladen.
Under udviklingsforløbet i laboratoriet, er der dog kun opbygget en mindre
model af måleområdet. Se billederne herunder. I stedet for at opmåle et helt
lag af stave, dvs. 6 batches, er der kun opstillet en mindre batch. I
modsætning til de virkelige batches, som typisk har 35 underliggende stave
og 4 strøer, har denne kun 24 underliggende stave (vertikale stave) og 2
strøer. Kameraet er så monteret i et stativ 1520 mm lige over stavenes
overflade. Således at synsfeltet dækker hele batchen.

Figur 3-2: Måleopstillingen til passiv vision i
laboratoriet. Kameraet er monteret således at
det netop kan have hele batchen i synsfeltet.

Figur 3-3: Måleopstillingen set fra siden.

Gulvet i laboratoriet, er også fra Junckers, så det vil kunne give en hel del
unødvendig forvirring i billede, hvis også baggrunden er træfarvet. Derfor er
batchen lagt oven på en ensfarvet plade.
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3.3.2 Fra billedkoordinater til 3D
For at kunne omdanne punkterne i billedet, til 3D punkter i den virkelige
verden, er det nødvendigt at kende kamera konstanten, samt hvordan
kameraet er placeret og roteret i rummet. Kameraet er som sagt placeret
lodret over stavstablen, således at hele batchen er inde i synsfeltet. Billeder
taget med kameraet giver i første omgang kun information om stavenes 2D
billedkoordinater. Den tredje dimension må findes ved enten at kende
stavenes størrelser, eller kende batchens elevation.

Figur 3-4: Illustration af dimensionerne i et pin-hole kamera [Carstensen].

Her antages det at batchens/toplagets elevation (z-koordinat) kendes, den er i
laboratoriet fastsat til 1520 mm. Ud fra billedkoordinaterne af et objekt, skal
der findes et 3D koordinatsæt (xyz), for objektet. Ifølge [Carstensen] kan
omregningen fra billedkoordinater til 3D-koordinater forgår på følgende måde:
c
z
c
yc = − y ⋅
z

xc = − x ⋅

Et punkt på stavstablens overflade (X), har koordinatsættet (x, y, z), afbilledes
i billedplanet i punktet Xc, som har 3D-koordinatsættet (xc, yc, -c). Hvor c er
kamera konstanten, der i dette tilfælde måles i pixels (1050 pixels). x, y og z
angives alle i virkelige enheder som f.eks. mm. Imens xc, yc, og c alle angives
i pixels. Eftersom kamera konstanten (c), og elevationen z kendes, kan 3Dkoordinaterne nu beregnes:
xc
⋅z
c
y
y = − c ⋅z
c

x=−

Som det ses på formlerne herover, er det praktisk set nemmere når kamera
konstanten måles i pixels frem i mm. Brøken som z ganges med er
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udelukkende en skaleringsfaktor. Det er derfor nødvendigt at både tæller og
nævner måles i samme enheder, og da xc (x værdien af billedkoordinatet), i
forvejen måles i pixels, er det oplagt at c også måles i pixels. Kamera
konstanten kan nemt omregnes til mm, hvis blot pixel dimensionerne på CCDchippen i kameraet kendes.
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4 Detektering af strøerne
I dette kapitel beskrives den del af detekteringsprogrammet der ved hjælp af
passiv vision, detekterer strøernes placering, således at en kollision med
robottens gribehoved kan undgås. Eneste input til algoritmen er billeder fra
det tidligere omtalte kamera. Algoritmen skal herefter være kendt som HSalgoritmen (Horisontal Stav ≈ strøer).

4.1 Valg af metode
Hvis der udelukkende skal bruges passiv vision til en nøjagtig 3D opmåling af
overfladen, er det enten nødvendigt at anvende stereovision, eller vide meget
nøjagtigt hvor store objekterne (stavene) er, på en veldefineret afstand.
Udvikling af stereovision systemer er meget omfattende. Det kan uden tvivl
blive meget nøjagtig, hvis de rette konjugerede punkter findes, og kameraerne
er kalibreret korrekt. Problemet er at objekterne, der findes i billederne
(stavene), er af træ, som netop har meget varierende overflade teksturer.
Desuden ligger stavene tæt pakket side om side, i ensartede formationer.
Hvilket gør det svært at skelne stavne fra hinanden, og derved svært at
matche de rette stave i de to stereobilleder.
Metoden hvor viden om stavenes størrelse bruges til at beregne deres xyzkoordinater, antages ikke at være præcis nok til formålet. En stavs z-position,
skal beregnes ud fra hvor mange pixels den er i højden og bredden. Hvis der
f.eks. anvendes et kamera med en opløsning på 640×480 pixels, til at dække
måleområdet på 2900×2560 mm, vil hver enkelt pixel svare til et område på
4,53×5,33 mm. Detekteringen vil altså kunne foregå med en nøjagtighed på
ca. +/- 6 mm, i xy-planet, så det lever fint op til kravet om en præcision på
min. +/- 10 mm.
Problemet er derimod positioneringen i z-retningen (højden). I dette tilfælde vil
en typisk stav, der ligger på den smalle side, på billedet, fylde ca. 34/4,53=8
pixels i bredden og 639/5,33=120 pixels i højden. Hvis stavstablens overflade
hæves/sænkes mere end 10 mm, skal det kunne registreres af systemet. Hvis
overfladen f.eks. sænkes 11 mm, vil en stav stadig fylde 8×120 pixels i
billedet. Den ændrede z-position kan altså ikke registreres, derfor er metoden
ikke brugbar under de givne omstændigheder.
En bedre løsning til detekteringssystemet, frem for en 100 % passiv vision
løsning, kan være at supplere visionsystemet med en højdesensor. Kameraet
placeres lige over måleområdet, så billedet netop dækker hele måleområdet.
Højdesensoren skal så bruges til at regulere elevationen af stavstablens
overflade, således at den holdes konstant i forhold til kameraet.
Visionsystemet kan derfor, pga. den konstante overflade højde, udelukkende
koncentrere sig om 2D detektering af overfladen. Som bl.a. skal bruges til at
detektere de omtalte fejl i stavstablen.
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Den sidst nævnte hybridløsning, antages at være den mest oplagte kandidat
til et detekteringssystem, baseret på passiv vision, i dette projekt. Det er
derfor den der vil blive arbejdet på her.

4.2 Beskrivelse af algoritmen
Der lægges her udelukkende vægt på udvikling af vision-delen til systemet.
Stavstablens overflade antages blot at have en konstant højde, reguleret
optimalt af et særskilt system. Dette system kan f.eks. bygge på en
nærhedssensor, monteret på paletliften, således at den fungerer som en
højdemåler. Det skal desuden bygge på viden om hvor mange lag der er taget
af paletten m.m. Højdereguleringssystemet vil dog ikke blive beskrevet
yderligere her, da det ligger uden for dette projekt, og desuden ikke forventes
at være nogen hindring. Derfor er problemet begrænset til et 2D visiondetekteringssystem, med en 5 trins transformering af billederne, om til
brugbare informationer:
1._Frafiltrering af uønskede objekter i billedet
Inden der fortages nogen form for behandling af billedet, skal de
uinteressante objekter filtreres fra. Således at kun stavene i stavstablen, er
tilbage i billedet. Med andre ord skal alt det der ikke er ”træfarvet”, filtreres fra.
”Træfarvet” er et meget upræcist begreb, fordi træ varierer så meget som det
gør. Der antages i stedet at størstedelen af billedet består af ”træfarvede”
pixels. Hvorved begrebet ”træfarvet” kan defineres dynamisk, vha. et
histogram, for derefter at blive brugt til filtrering af billedet.
2._Kantdetektering i stavstablens overflade
Eftersom alt på billedet nu kan antages at være stave i stavstablen. Skal der
nu skelnes imellem de enkelte stave, for at kunne klassificere dem individuelt.
Det gøres ved at finde kanterne imellem stavene i billedet. Til denne opgave
findes udmærkede eksisterende algoritmer, som f.eks. Canny, der ”blot”
kræver en fintuning, for at virke optimalt til denne problemstilling.
3._Konvertering til et binært billede
De fundne kanter i billedet, indtegnes i et binært billede. For at lappe de
”huller” som evt. måtte forekomme i kantlinierne, optegnes og fortykkes
kanterne. Optegningen kan f.eks. foregå ved brug af såkaldte Hough-linier. De
områder som omkranses af kanter, markeres i stedet for kanterne. Derved er
det nu stavene der er fremhævet i billedet. Denne operation kan f.eks. gøres
ved ganske enkelt at invertere billedet.
4._Klassificering af konturerne/stavene
Efter nu at have al den nødvendige information gemt i et simpelt binært
billede, skal der udføres beregninger på de enkelte konturer/stave i billedet.
Disse beregninger er ud over xy-positionen, f.eks. orientering og areal, som
kan bruges til at klassificere stavene, i en tabel.
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5._Udtrækning af anvendelige data
Tabellen med alle konturerne/stavene i billedet kan nu gennemsøges, og
analyseres yderligere. For at finde al den information, der er nødvendig for at
kunne detektere strøerne. F.eks. er alle de stave der er strøer, karakteriseret
ved at have en orientering der er mere vandret en lodret, samt have et areal
større end de fleste andre konturer, fordi de netop ligger på den brede side.
Metoden og hvordan den viser sig at fungere i praksis, er beskrevet nærmere
i de følgende afsnit.

4.3 Frafiltrering af stavstablens omgivelser
For at gøre arbejdet med kantdetektering så nemt, og korrekt, som muligt, er
det vigtigt at der kun fokuseres på stavstablen. Derfor ønskes alle
omgivelserne i billedet, som f.eks. paletten og paletliften, filtreret fra. Dette
havde været en relativ nem opgave, hvis blot træet i stavstablen havde én
farve, men sådan er det som bekendt ikke. Der er ikke to stave som er 100 %
ens, så det stiller et stort krav om fleksibilitet. Derfor må der påbegyndes en
større analyse af hvad der er relevant. Udgangspunktet er at det der fylder
mest i billedet er stavstablen.

4.3.1 Histogram generering
Det farvebillede der modtages fra kameraet er i et såkaldt YUV-format.
Ligesom RGB-formatet, består dette format af tre kanaler: Y, U og V. Ykanalen angiver intensiteten eller lysstyrken. U og V angiver kromaticiteten,
eller farven. YUV formatet er bl.a. smart fordi lysstyrken er adskilt fra farven, i
modsætning til RGB-formatet, hvor lysstyrken findes i alle kanalerne.
For at finde ud af hvilken farve der er mest af på billede, hvilket antages at
være ”træfarve”, skal der opbygges en statistik af samtlige pixels i billedet.
Den form for statistik kaldes også et histogram. Eftersom algoritmen gerne
skulle være ligeglad med lysstyrken, opbygges histogrammet udelukkende på
baggrund af U og V værdierne. Derved genereres et 2D histogram, hvor hver
kombination af U og V repræsentere en værdi for hvor mange pixels i billedet,
der har netop pågældende U og V kombination.
Dette 2D histogram kan nu behandles som hvis det var et gråtonebillede. U
og V værdierne, svarer til x og y koordinaterne, og gråtone-værdien af hver
enkelt pixel, er antallet af pixels i det oprindelige billede, som havde den
pågældende (U, V)-kombination. De pixels med højest værdi er således de
mest hyppige farver, og de laveste værdier de mindst hyppige.
I stedet for at der findes en værdi for hver enkelt U og V kombination
(256×256 værdier), kan antallet af forskellige værdier reduceres, ved at
opdele U og V kombinationerne i intervaller. Således at pixels med U værdier
fra f.eks. 0 til 16 tælles, som hvis det var én værdi. Det er med til at
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simplificere histogrambilledet, og kan f.eks. være en fordel hvis der er for
meget spredning i værdierne.

4.3.2 At skelne imellem stavstabel og omgivelser
Histogrambilledet skal nu analyses for at finde ud af hvilke farve (UVkombinationer), som er mest repræsenteret. Histogrambilledet består af nogle
forskellige ”plamager” af pixels, som ikke er sorte. Disse plamager, kan også
betragtes som objekter, med forskellig masse. Denne masse er så defineret
som summen af alle værdierne i objektet. Det objekt i histogrambilledet, som
har den største masse, kan så antages at repræsentere den mest hyppige
farve i inputbilledet. Hvilket må antages at være farven på træstavene i
stavstablen.
Herefter kan omgivelserne, dvs. det som ikke tilhører stavstablen, relativt
enkelt filtreres fra billedet. Det foregår ved at hver enkelt pixel i inputbilledet,
testes for om den har en UV-værdi som ligger inde i objektet med den største
masse. Kun hvis det er tilfældet får pixlen lov til at passere igennem filtret.

4.3.3 Problemerne med filtret
I praksis viser det sig dog at ”træfiltret” genererer flere problemer, end det
fjerner. Det er ganske rigtigt kun ”træfavede” pixels som kommer igennem
filtret, men der er stadig mange ”træfarvede” pixels kom ikke kommer
igennem filtret. Det resulterede i at der blev dannet en mængde sorte huller i
stavstablen, på de steder hvor de pixels, som ikke slap igennem filtret,
tidligere havde været. Dette fænomen kan gøre stor skade under
kantdetekteringen, fordi der så findes kanter, der i virkeligheden ikke findes.
Et andet problem var at omgivelserne, som ellers hovedsageligt er filtreret fra,
fik tildelt små pixel-plamager. Fordi nogle af omgivelsernes pixels, slap
igennem filtret.
På baggrund af disse erfaringer, blev filtret droppet. Prisen for det, er at der
nu ikke er nogen garanti for at det er stavstablen, som billedet viser. Derfor
må der i den videre behandling tages højde for hvad omgivelserne
(baggrunden) består af.

4.4 Kantdetektering
For at gøre den videre processering af billedet nemmere, skal det igennem
endnu et filter-trin. Målet er træstavenes farve skal gøres ensartet, således at
detekteringen ikke forstyrres af træets vidt forskellige overflade teksturer.
Eftersom der nu ikke længere er behov for at kende farverne i billedet,
konverteres det først til gråtoner. Gråtone-billedet skal simplificeres til et
binært billede, med stavene markeret som 1-taller, og mellemrummene som
0’er. Derefter kan de enkelte stave relativt nemt findes, og trækkes ud.
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4.4.1 Canny-algoritmen
Kanter er de skel som deler de regioner, i billedet, som har forskellig lysstyrke
eller farve. En af de bedste algoritmer til kantdetektering, er Cannyalgoritmen. Den er også implementeret i OpenCV, i form af cvCanny()funktionen. Som de fleste andre kantdetekteringsalgoritmer, tager algoritmen
et gråtone billede som input, og levere et binært billede som output, hvor
kanterne er markeret som ettaller. Canny-algoritmen kan deles op i følgende
trin:
1. Støjfiltrering
Støjen i inputbilledet fjernes så vidt muligt, ved at køre en Gauss-maske
henover billedet. Størrelsen af Gauss-masken, er med til at bestemme hvor
følsom algoritmen skal være over for små ændringer, og angives som
parameter til funktionen. Jo større masken er, desto mere følsom bliver
algoritmen overfor små ændringer. cvCanny()-funktionen understøtter tre
maske størrelser, 3×3, 5×5 og 7×7.
2. Differentiering
Det filtrerede billede differentieres i både x- og y-retningen. Hvilket resulterer i
to billeder med gradientværdier for henholdsvis x- og y-retningen.
Differentiering foregår med en såkaldt Sobel-operator, som ses herunder.

Figur 4-1: Sobel-maskerne, til differentiering af billedet i henholdsvis x- og y-retningen.

Ud fra de to gradientværdier, kan der nu beregnes en kantstyrke (G) for hver
enkelt pixel i billedet. Det gøres ved at summere de numeriske værdier af
gradienterne (Gx og Gy):

G = Gx + Gy
Der beregnes også en kantretning, eller vinkel (Θ), for hver pixel i billedet:
 Gy 

 Gx 

θ = arctan

3. Undertrykkelse af kanter som ikke er lokale maksima
Efter kantstyrken er beregnet for hver pixel i billedet, kan kanterne lokaliseres,
i de punkter som er lokale maksima af kantstyrken. Det gøres ved at
undertrykke (nulstille) de pixels i kantstyrke-billedet, som ikke er lokale
maksima. Her er det dog vigtigt at det er de pixels, der ligger vinkelret på det
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lokale maksimas kantretning, som undertrykkes. I stedet for dem der ligger på
kanten, således at der så vidt muligt ikke dannes huller i det endelige
kantsvar.
Algoritmen starter med at afrunde kantretningerne til en af fire mulige
retninger, som vist på figuren herunder. Herefter køres en 3×3 maske henover
kantstyrke billedet, for at finde lokale maksima. Ved hvert punkt
sammenlignes pixlens kantstyrke, med de to nabopixels, der ligger vinkelret
på kantretningen. Hvis pixlen ikke er større end de to naboer, nulstilles den.

Figur 4-2: De fire retninger en kantlinie kan have. [OpenCV]

4. Generering af et endeligt kantsvar
Canny-algoritmen anvender et såkaldt hysterese kriterium, til at bestemme
hvilke af de lokale maksima, som er de egentlige kanter i billedet. De fleste
andre kantdetekteringsalgoritmer, har en enkelt tærskelværdi, som
kantstyrken skal være større end, for at blive betegnet som en kant. Det
betyder at hvis kantstyrken svinger over og under denne tærskelværdi, så
bliver den resulterende kantlinie afbrudt. Dette fænomen kaldes også
streaking. Hysterese tærskelværdier modvirker, i bedre grad, streaking, fordi
der både findes en øvre og nedre tærskelværdi. Når de lokale maksima
gennemløbes, vil enhver kantstyrke, som er større end den øvre
tærskelværdi, straks blive godtaget som en kant. Hvis kantstyrken ligger
under den nedre tærskelværdi, vil den straks blive afvist, som en mulig kant.
Værdier som ligger imellem de to tærskelværdier, godtages kun som kanter
hvis de har en nabopixel, der er en kant.
Tærskelværdierne medtages som argumenter til algoritmen. Det foreslås, i
OpenCV referencen, at den øvre tærskelværdi sættes to til tre gange højere
end den nedre tærskelværdi. Outputtet fra Canny-algoritmen er et binært
billede med de fundne kanter markeret som 1-taller, det vil herefter blive
omtalt som et kantsvar.

4.4.2 Test og tuning af Canny-algoritmen
Canny-algoritmen har som nævnt tre parametre, der kan justeres for at opnå
en optimal kantdetektering: nedre tærskelværdi (Tlower), øvre tærskelværdi
(Tupper), samt maskestørrelsen (aperture size). I cvCanny()-funktionen, kan
tærskelværdierne begge ligge imellem 0 og 255. Maskestørrelsen kan være
enten 3 (3×3), 5 (5×5), eller 7 (7×7). For at opnå en optimal kantdetektering,
afprøves forskellige kombinationer af disse parametre, med udgangspunkt i
billeder af en batch med dertilhørende strøer.

36

Detektering af strøerne

De forskellige kombinationer testes automatisk med funktionen
doCannyTest(). Her gennemløbes de tre parametre i hele deres spektrum.
Kun de kombinationer som har det, ifølge OpenCV Reference Manual,
anbefalede forhold, udtages til test-parametre for Canny-algoritmen.
Forholdet er oprindelig foreslået af J. Canny, som udviklede algoritmen:
2 ⋅ Tlower ≤ Tupper ≤ 3 ⋅ Tlower

Resultatet fra de kombinationer som udtages til test, gemmes i BMP-filer,
navngivet efter de parametre der blev anvendt. Efter alle kombinationer blev
gennemtestet, skal disse filer gennemses manuelt, for at se hvor de bedste
resultater blev opnået.

Figur 4-3: Kantdetektering med nedre
tærskelværdi på 40, øvre på 100, og en
maskestørrelse på 3.

Figur 4-4: Samme tærskelværdier som på
billedet til venstre, men med en
maskestørrelse på 7. Her ses tydeligt en
større følsomhed overfor støj.

Blandt billederne kan der hurtigt ses tendenser. Maskestørrelsen, eller
aperture size som den også kaldes, har uanset hvilke tærskelværdier der
vælges, direkte betydning for algoritmens følsomhed overfor detaljer. Alle
billederne hvor der blev anvendt maskestørrelser på 5 eller 7, var alt for
følsomme overfor træets varierende overflade teksturer. Men som det ses på
billedet herover til højre, også meget følsomme overfor støj på
baggrundspladen, selvom den egentlig ser ganske ensartet ud. Det antages
derfor at en maskestørrelse på 3, er bedste valg ud af de tre mulige. Som det
ses på billedet herover til venstre, giver det stort set ingen støj (”false
positives”).
Selvom en stor del af tærskelværdierne, fra 0 til 255 afprøves, er det kun en
yderst begrænset mængde af kombinationerne, der resulterer i noget
brugbart. Især den øvre tærskelværdi er bestemmende for hvor mange kanter
der findes. Jo højere den er desto færre kanter findes, og omvendt. Den nedre
tærskelværdi er især bestemmende for hvor mange huller der er i kantlinierne
(streaking). Jo højere den er, desto flere afbrydelser kan der opstå i

37

Detektering af strøerne

kantlinierne, men omvendt jo mindre den er, desto flere falske kantlinier findes
der. Så problemet er, som med alle andre kantdetektorer, at finde en hårfin
balancegang imellem at finde så få falske kanter (false positives) som muligt,
og samtidig finde alle dem der skal findes. Dvs. undgå de såkaldte ”false
negatives”.

Figur 4-5: Gråtone-billedet af batchen som
Canny-algoritmen modtager det.

Figur 4-6: Det tilsyneladende bedste resultat
blev opnået med nedre tærskelværdi på 40,
øvre på 100, og maskestørrelse på 3.

Den umiddelbart bedste kombination, blev opnået med tærskelværdier på
henholdsvis 40 og 100, samt en maskestørrelse på 3. Se billedet herover til
højre. Det er ganske vist ikke alle kantlinierne der er fundet, men de vigtige
omkring strøerne er tydeligt markeret. De bør derfor nemt kunne adskilles fra
resten af stavene i billedet. Knasterne i træet markeres også, hvilket ikke er
en fejl, men blot noget information som skal sorteres fra i den videre
behandling.
Selvfølgelig kan netop denne kombination ikke definitivt antages at være den
bedste, for ethvert billede af en stavstabel. Eftersom der jo kun blev brugt
netop et billede til testen. Alligevel giver det dog en meget god idé om
hvordan parametrene skal justeres for at opnå en nogenlunde optimal
kantdetektering, mht. de træstave som skal håndteres i dette projekt. Det vil
derfor være disse parametre som vil blive anvendt i til Canny-algoritmen i
funktionen detectHorizontalStavesPV(), der er implementeringen af
HS-algoritmen.

4.4.3 Fortykning af kanterne
Outputtet fra Canny-algoritmen er allerede et binært billede, hvor kanterne er
markeret som ettaller. Kanterne omkranser bl.a. stavene i billedet. Det er
derfor mere interessant at vide hvilke sammenhængende objekter kanterne
omkranser, frem for blot hvor kanterne ligger. I binære billeder kaldes
sammenhængende pixels med værdien 1, også konturer.
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Figur 4-7: Gråtonebilledet som Cannyalgoritmen modtager som input.

Figur 4-8: De fundne kanter i billedet til
venstre. Som det ses er der trods fintuningen
stadig nogle kantlinier, der er afbrudte.

Som det ses på billedet herover til højre, er der trods tilpasning af Cannyalgoritmen, stadig generelt problemer med at kantlinierne er afbrudt enkelte
steder omkring et objekt (stavene). En enkel måde til at lukke kantlinierne
rundt om stavene på, er ved at gøre dem tykkere. Denne proces kaldes
dilation, og er en standard operation der kan foretages på binære billeder. I
OpenCV er den implementeret i form af cvDilate()-funktionen.
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Figur 4-9: eksempel på en usymmetrisk
dialtions-maske, som udelukkende fortykker
de øvre kanter i konturerne.

1 1 1
1
1
1 1 1
Figur 4-10: Symmetrisk 3x3 dilations-maske,
som fortykker ensartet på alle kanter

Dilation foregår ved at en maske, som f.eks. den der er vist herover, køres
henover billedet. Masken tages kun i brug på de pixels som er 0’er. Hvis de
omkringliggende pixels, der i masken er markeret med 1’taller, også er 1’taller
i billedet, sættes kernen til 1. Maskens mønster bestemmer altså hvilke sider
af konturerne der skal fortykkes. Hvis den er symmetrisk fortykkes alle sider
ligeligt. Antallet af gange masken skal køres henover billedet (iterationer), og
maskens størrelser, bestemmer hvor meget konturerne skal fortykkes.
Til denne applikation, hvor det blot gælder om at lukke huller i kanterne,
vælges en standard 3×3 symmetrisk maske, som vist herover. Masken køres
to gange henover billedet, for at sikre at alle huller er ”lappet”. Det er dog ikke
helt problemfrit at fortykke kanterne. Jo mere de fortykkes desto mere
upræcise bliver de. Samtidig er der sandsynlighed for at de forkerte kanter
smelter sammen, således de objekter, som de omkranser, helt forsvinder. Det
vil dog kun være tilfældet for de mindste objekter. Dvs. de stave som ligger
lodret i billedet. Eftersom det her er stavene på tværs (strøerne), som primært
er interessante, er det i første omgang uden betydning. Den nedsatte
præcision, kan der nemt kompenseres for senere i processen, da alle kanter
er ensartet fortykket.

39

Detektering af strøerne

Figur 4-11: Før dilationen findes mange
afbrudte kantlinier.

Figur 4-12: Efter dilationen er der færre brudte
kantlinier. Til gengæld er kanterne mindre
præcise.

Ulempen ved dilation er desuden at uønskede kanter, fra f.eks. knaster og
støj, også bliver forstærket. Se billederne herover. Derfor skal lapningen af
kantlinierne hovedsageligt foregå vha. Hough-linier (omtales i næste
delafsnit). Dilation er dog stadig nødvendig, til at lappe de små huller, som
især oftest findes i strøernes endekanter.

4.4.4 Optegning af kanterne med Hough-linier
Trods fintuningen af Canny-algoritmen, er der stadig nogle kanter som
fejlagtigt ikke findes. De kanter som ikke findes, er typisk mindre segmenter af
større kantlinier. F.eks. er det ofte de kantlinier, som omkranser strøerne, der
er afbrudte. Derfor kan det selvsagt give problemer, når de skal afgrænses,
og detekteres. En måde til at løse problemet med streaking, er f.eks. ved at
anvende såkaldte Hough-linier, til at optegne de afbrudte kantlinier.
Hough-linier bygger på den såkaldte Hough-transformation. Den går ud på at
et hvert binært billede, kan omskrives til en serie af linier, der til sammen
markerer alle høje pixels i billedet, samt evt. dem som måtte mangle i en linie.

Figur 4-13: Definition af Hough-parametrene (ρ, θ), for en linie i billedet.
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Standard Hough Transformationen (SHT) scanner inputbilledet, og opdaterer
et 2D-array. Hvert element i arrayet er en linie, som kan tegnes i billedet.
Arrayet adresseres med parametrene ρ (rho) og θ (theta). ρ er afstand fra
(0,0), ned til linien, målt i pixels. θ er vinklen imellem x-aksen og
afstandsvektoren, målt i radianer. Se figuren herover. Enhver linie i billedet
kan så beskrives med følgende formel:

ρ = x cos(θ ) + y sin (θ )
Hvor x og y, er koordinater for et punkt der ligger på den pågældende linie.
Når algoritmen støder ind i et punkt i billedet, inkrementeres alle de værdier
(akkumulatorer) i arrayet, der tilfredsstiller ovenstående formel. Efter at have
gennemløbet alle punkter i input-billedet, udtrækkes alle de linier fra arrayet,
som har en værdi stører end en given tærskelværdi (akkumulator
tærskelværdien). Jo mindre tærskelværdien er, desto flere fejllinier (støj),
opstår der. Er tærskelværdien for stor medtages kun de linier der i forvejen er
perfekte. Som med alle andre tærskelværdier, skal der altså opnås en
balancegang.
Eftersom der for hvert punkt (x,y) i inputbilledet, skal findes samtlige
kombinationer af θ og ρ, som opfylder liniens ligning, kan det blive en yderst
omfattende opgave. For at begrænse opgaven, afrundes θ og ρ
kombinationerne til en mængde diskrete værdier. Opløsning af disse værdier,
skal angives til algoritmen. Jo højere opløsning på disse parametre, desto
mere tid tager transformationen, til gengæld bliver linieføringen for de i
forvejen perfekte linier, meget præcise. Det er dog bestemt ikke nogen fordel
for de afbrudte linier. Bliver opløsningen for lav, dannes der for mange linier.
En markant hurtigere version af Hough-transformationen, er den såkaldte
Progressive Probablistic Hough Transform (PPHT). Ideen bag den er at
betragte tilfældige pixels i input billedet, en efter en. Hver gang en
akkumulator værdi ændres, testes for om den overstiger den givne
tærskelværdi. Hvis det er tilfældet, fjernes alle de punkter i input-billedet, som
ligger på pågældende linie, for at markere at de er scannet. Kun hvis antallet
af punkter på linien overstiger en ny tærskelværdi, der angiver minimums linie
længden, får den lov at blive i arrayet. Ellers betragtes den som støj, og
nulstilles. Processen gentages indtil alle pixels i input-billedet er fjernet.
Ulempen ved denne algoritme, er at den ikke kan behandle f.eks. krydsede
linier korrekt. Til gengæld er PPHT ca. tre gange så hurtig som SHT. I
OpenCV er begge typer Hough-transformationer implementeret, i form af
cvHoughLines2()-funktionen. Transformationstypen skal angives som
parameter til funktionen. Der blev foretaget en lang række forsøg og tests for
at opnå den optimale implementering af Hough-linier, i algoritmen. Det er
beskrevet i sidste afsnit af dette kapitel.

41

Detektering af strøerne

4.5 Forbedring af Hough-algoritmen
Problemet med OpenCV´s cvHoughLines2()-funktion, er at den ikke giver
mulighed for at se hvilke Hough-linier, der er de bedste. Dvs. dem der med
størst sandsynlighed i virkeligheden er en linie, frem for blot støj. En
kvalitetstest af de enkelte Hough-linier, ville kunne fortages hvis der blot var
adgang til akkumulatorværdierne. Jo højere akkumulatorværdi, desto flere
punkter findes der på linien, og jo større er dermed sandsynligheden for at det
er en virkelig linie.
Kvalitetstest af Hough-linierne, er en stor hjælp til at undgå Hough-linier, som
skærer strø-konturerne over, pga. uheldige placeringer af knaster og støj.
Heldigvis er OpenCV, Open Source-kode, derfor kan den frit modificeres efter
egne behov. Derfor konstrueres en ny funktion til udtrækning af Hough-linier,
på basis af den eksisterende kode. Den skal udover ρ- og θ-værdierne, også
returnere den endelige akkumulatorværdi, for hver enkelt linie. Funktionen
kaldes getHoughLines(), og returnerer ligesom cvHoughLines2(), en
sekvens af alle de fundne Hough-linier.
En sekvens er en generel betegnelse for datastrukturer som f.eks. lister og
køer. I OpenCV er en sekvens implementeret som strukturen CvSeq, der kan
indeholde en sekvens af vidt forskellige typer data. I OpenCV repræsenteres
en Hough-linie, af strukturen CvLinePolar. Den indeholder kun en vinkel (θ)
og en afstand (ρ), det er derfor nødvendigt at udvide den, så den også kan
indeholde akkumulatorværdien. Den nye struktur kaldes CvLinePolar_New.

4.5.1 Beregning af akkumulatorværdierne
Første trin er at beregne alle akkumulatorværdier. Det gøres simpelthen ved
at gennemløbe alle pixels i billedet (x,y), for alle de pixels der er 1,
gennemløbes alle de mulige diskrete θ-værdier, og ud fra dem beregnes så
den pågældende ρ-værdi. Vha. den før omtalte Hough-linie ligning. Det er
selvsagt en relativt tidskrævende proces, med en worst case køretid på:


π
O width ⋅ height ⋅
θ res






Billedets størrelse angives af width og height, θres er vinkelopløsningen. For
hvert gennemløb foretages som sagt en beregning af ρ-værdien. Denne
beregning består, udover cosinus og sinus, af tre floating point
multiplikationer. Desuden bruges kræfter på at finde den rette celle i
akkumulator-arrayet, og inkrementere denne. Sinus og Cosinus
beregningerne, er dog optimeret, eftersom de på forhånd er beregnet, og
gemt i opslagstabeller (LUTs). Denne del af algoritmen er stort set identisk
med den eksisterende implementering i OpenCV.
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4.5.2 Normalisering af akkumulatorværdierne
Et andet problem ved Hough-algoritmen, er at nogle linier har nemmere ved at
få en større akkumulatorværdi, end andre. Jo længere en linie er i billedet,
desto flere punkter kan den gå igennem. For hvert punkt, som en linie går
igennem, bliver akkumulatoren som sagt inkrementeret. Som det er illustreret
på tegningen herunder, er der en markant forskel på hvor høj
akkumulatorværdien kan blive, afhængigt af liniens placering, og dermed
længde.

Figur 4-14: Tre forskellige Hough-linier, og deres skæringer med billedkantlinierne. Bemærk
linie B er længere end både A og C, og har derfor, i den oprindelige algoritme, nemmere ved
at opnå end stor akkumulator-værdi.

En løsning på problemet er at gøre akkumulator værdien relativ til den
pågældende linies længde. Akkumulatorværdien skal med andre ord,
normaliseres, således at den svarer til en procent-/promilleangivelse af liniens
maksimalt opnåelige akkumulatorværdi. Den maksimalt opnåelige
akkumulatorværdi, svarer til arealet af den del af Hough-linien, som er synlig i
billedet. Første skridt er derfor at finde længden på de Hough-linier, som skal
normaliseres. Dvs. dem der har en rå akkumulatorværdi større end 0.
Bredden af linien svarer til afstandsopløsningen, eller intervallet imellem de
forskellige ρ-værdier i akkumulator-arrayet. Når længden og bredden af linien
kendes, kan arealet nemt beregnes.
For at finde liniens længde, skal skæringspunkterne med billedkanterne først
findes. De fire billedkanter kan beskrives som linier med følgende ligninger:
x=0
x = width − 1
y=0
y = height − 1
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Hvor width og height er henholdsvis bredden og højden på billedet. Ud fra
Hough-liniens ligning kan x- og y-koordinaterne, for ethvert punkt på linien
isoleres:

ρ − y ⋅ sin (θ )

 x =
cos(θ )
ρ = x ⋅ cos(θ ) + y ⋅ sin (θ ) ⇒ 
ρ − x ⋅ cos(θ )
y =
sin (θ )

Hough-liniens skæringspunkter med de fire billedkanter, kan derfor beregnes:
0

  0 
Pleft =  ρ − 0 ⋅ cos(θ )  =  ρ 
 sin (θ )   sin (θ ) 

 

width − 1


Pright =  ρ − (width − 1) ⋅ cos(θ ) 


sin (θ )



 ρ − 0 ⋅ sin (θ )   ρ 
Ptop =  cos(θ )  =  cos(θ ) 

 

0

  0 
 ρ − (height − 1) ⋅ sin (θ ) 

Pbottom = 
cos(θ )


height − 1



Alle Hough-linier skærer alle fire billedkantlinier, men det er kun to af
skæringerne der er synlige i billedet. Resten af skæringerne foregår uden for
billedets kanter. For at finde frem til de to skæringspunkter, som er synlige i
billedet, og som derfor definerer Hough-liniens længde i billedet, skal alle fire
kandidater testes. For at de enkelte skæringspunkter kan godkendes, skal de
hver især opfylde nedenstående betingelser. Kun to af dem kan opfyldes,
eftersom Hough-linien selvsagt kun har to endepunkter.
x=0

Pleft ⇒ 
 y ≥ 0 ∩ y < height − 1
x = width − 1

Pright ⇒ 
 y ≥ 0 ∩ y < height − 1
 x ≥ 0 ∩ x < width − 1
Ptop ⇒ 
y=0

 x ≥ 0 ∩ x < width − 1
Pbottom ⇒ 
 y = height − 1

Hvor x og y er det pågældende skæringspunkts koordinater. Hough-liniens
længde kan nu findes som afstanden imellem de to af ovenstående
skæringspunkter, som opfylder de givne betingelser. De to skæringspunkter,
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kaldes herefter P1 og P2. Længden beregnes med den velkendte
afstandsformel [Schaum]:

L=

(P

2, x

− P1, x ) + (P2, y − P1, y )
2

2

Den oprindelige rå akkumulatorværdi (A1), for pågældende Hough-linie, kan
nu normaliseres med følgende formel. Således at den nye akkumulatorværdi
(A) bliver en værdi imellem 0 og 1000 (promille).

A=

A1
⋅ 1000
L ⋅ ρ res

Hvor ρres er afstandsopløsningen, svarende ca. til liniens bredde. Alle enheder
i brøken er pixels. Ulempen ved at normalisere akkumulatorværdierne, er at
korte linier, der jo findes i billedets hjørneområder, nemt får en høj
akkumulatorværdi, hvis der er fyldt med støj/knaster i området. Se billedet
herunder:

Figur 4-15: Kantsvaret som danner
udgangspunkt for Hough-linierne til højre.

Figur 4-16: Resulterende Hough-linier, ud fra
kantsvaret til venstre. Uden kriteriet for min.
linie længde. Bemærk den lille uønskede linie i
øverste venstre hjørne.

For at undgå disse korte linier, filtreres de fra hvis de er under en fastsat
tærskelværdi MIN_LINE_LENGTH. Frafiltreringen foregår ved at liniens
akkumulator-værdi ganske enkelt nulstilles. De samme sker hvis en linie,
inden normaliseringen, har en akkumulator-værdi på 1. Dvs. der kun findes ét
punkt på linien.

4.5.3 Frafiltrering af lodrette linier
Problemet med de afbrudte kantlinier forekommer faktisk kun på strøernes
øvre og nedre kantlinier. Dvs. dem der er mest horisontalt orienteret. Det
skyldes disse kanter grænser op til flest forskellige andre trænuancer, fra de
underliggende stave. Eftersom der i dette tilfælde kun er interesse i at finde
strøerne, er der ingen grund til at kanterne imellem de underliggende stave
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forsøges optegnet. Det har nemlig den bivirkning at strøerne ”skæres over”.
Der er det kun de Hough-linier, som ligger mest vandret, der tegnes. Dvs.
dem der har en θ-værdi på mellem ¼ π og ¾ π radianer.
I den oprindelige Hough-algoritme foretages en undertrykkelse, af de
akkumulatorværdier, som ikke er et lokalt maksimum i akkumulator-arrayet.
Det gøres for at hindre at flere Hough-linier ligger oven i hinanden. Oprindeligt
er det kun de fire nærmeste naboværdier der sammenlignes med, når der
testes for om en akkumulatorværdi er et lokalt maksimum. Denne minimale
maske, er tilsyneladende ikke nok til at hindre multiple Hough-linier på
tilnærmelsesvis samme position.

Figur 4-17: Til venstre den maske som oprindelig bruges til at teste lokalt maksimum. Til højre
den forbedrede kvadratiske maske. Her en størrelse 5. De lysegrå celler er de naboværdier
som kernen (mørkegrå) sammenlignes med.

Problemet kan selvfølgelig, til dels, løses ved at nedjustere opløsningen af ρog θ-værdier, men det gør linierne mere upræcise. I stedet løses problemet
ved at forøge størrelsen af masken, og derved antallet af nabo-værdier, som
kernen skal sammenlignes med, når der testes for lokalt maksimum. Den nye
maske er kvadratisk med kernen placeret i midten. Se figuren herover til
højre. Størrelsen af den kvadratiske maske, kan indstilles dynamisk.
For at øge hastigheden mest muligt, fortages test for om linien er mest
vandret, kun hvis akkumulatorværdien er større end 0, og test for om hvorvidt
linien er et lokalt maksimum, foretages kun hvis den samtidig også er mest
vandret. De linier der opfylder kriteriet, indsættes i en liste-datastruktur
(sekvens). I den oprindelige Hough-algoritme skal akkumulatorværdien være
større end en tærskelværdi for at blive godtaget. I denne forbedrede udgave
skal der bare minimum ligge to punkter på linien for at den i første omgang
godtages. Derved undgås en besværlig fastsættelse af tærskelværdien.

4.5.4 Udtrækning af de bedst egnede linier
Til slut sorteres linierne efter deres akkumulator værdi. Således at linierne
med højest akkumulatorværdi kommer først. En sådan datastruktur kaldes
også en prioritets kø. I OpenCV implementeres sortering i form af funktionen
cvSeqSort(). Sorteringsrækkefølgen defineres i en komparatorfunktion
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(accumulatorCompareFunction()), der medsendes som argument. Se
kildekoden i appendiks, for nærmere detaljer.

Figur 4-18: Kantsvaret der danner
udgangspunkt for Hough-linierne i billedet til
højre. Bemærk at der er adskillige "huller" i
strøernes kantlinier.

Figur 4-19: Den nye modificerede Houghalgoritme, tegner kun de ønskede Houghlinier. Hvilket vil sige to til hver af strøerne,
samt to til henholdsvis øvre og nedre kant, af
de underliggende stave.

De højest placerede Hough-linier i prioritets køen, er nu med størst
sandsynlighed, dem der er mest tydelige i billedet. Det kan nemt forudsiges
hvor mange horisontale Hough-linier, der bør tegnes i billedet. Nemlig en øvre
og nedre kant for hver af strøerne, samt en øvre og nedre kant for de
underliggende stave. Eftersom der i forsøgsopstillingen findes to strøer, oven
på de underliggende stave, må det samlede forventede Hough-linier være:
2×2+2 = 6 stk. Derfor kan de 6 bedste Hough-linier nu blot ”poppes” af
prioritets køen, og tegnes. Se billederne herover.

4.6 Konturdetektering
Hidtil har alle informationer vedr. strøernes positioner, ligget i et binært billede.
Næste skridt er at få omdannet denne store mængde informationer, til et
mindre sæt data, bestående af de konturer (stave) der findes i billedet.
Således at det bliver muligt at beregne, og behandle data for de enkelte strøer
i billedet.

4.6.1 Fra kanter til konturer
En måde at få stavene markeret som massive konturer, frem for blot
kantlinier, er at gennemgå samtlige kanter, for at finde frem til hvilke der
omkranser de enkelte stave. En enklere og hurtigere måde, er at invertere
billedet, således at kantlinierne bliver til nuller, og alt andet til ettaller.
Ulempen ved det er at området rundt om stavstablen også markeres som en
kontur, men det kan dog nemt filtreres fra pga. det markant større areal, i
forhold til de resterende konturer (de rigtige stave). En anden ulempe er at
stavene pga. inverteringen, mister noget nøjagtighed. Hvor stavenes størrelse
før var inkl. kantlinierne, er de nu uden kantlinierne.
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Figur 4-20: Før invertering. Kanterne er
markeret med hvidt.

Figur 4-21: Efter invertering. Konturene er
markeret med hvidt.

Tabet i præcision er dog højest +/- 1 pixel. De oprindelige kantlinier burde
ligge imellem pixelpositionerne, og ikke fylde hele pixels, derfor er deres
præcision også på +/- 1 pixel. Disse to unøjagtigheder vil i det store hele
udligne hinanden. Derfor er præcisionen i det binære billede acceptabel.

4.6.2 Konturer i billedet
Efter inverteringen, er det nu stavene, og dermed også strøerne, som er
markeret med 1’taller. Dvs. de er optegnet med hvidt i billedet. For at kunne
analysere konturerne som repræsenterer stavene, skal de trækkes ud af
billedet enkeltvis. En åbenlys fordel ved at trække stavene ud på denne måde,
er at de fleste knaster kan ignoreres, og derved filtreres fra inden den videre
behandling.

Figur 4-22: 4-forbindelse (til venstre) og 8-forbindelse (til højre).

Udtrækningen af konturer i binære billeder, foregår ved at billedet
gennemløbes med en af de to masker, som er vist herover. Når algoritmen
støder ind i en høj pixel, som ikke tidligere er besøgt, påbegyndes en ny
kontur. Herefter søges blandt dennes nabo-pixels efter en høj pixel. Hvis
sådan en findes tilføjes den til konturen, hvis ikke søges videre efter en ny
kontur.
Hvis 4-forbindelse masken anvendes er der kun fire nabo pixels, hvis 8forbindelse masken anvendes er der otte nabo-pixels. Maskerne er illustreret
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herover. Det sorte felt er kerne pixlen, de hvide er nabo-pixels. I denne
applikation anvendes udelukkende 8-forbindelse.
Processen gentages indtil alle pixels i billedet er besøgt. En kontur kan evt.
omkranse en mængde lave pixels, hvori der igen findes konturer. På denne
måde kan konturerne repræsenteres hierarkisk i en træstruktur, under
konturer i forskellige niveauer.

Figur 4-23: Et eksempel hvor
kantdetekteringen har markeret en knast midt
på strøen.

Figur 4-24: Efter billedet er omdannet til
konturer, er knasten ikke længere synlig.

Knasterne i stavene bliver i det binære billede til huller i konturerne (stave).
Ved kun at udtrække rod-konturerne, dvs. dem som ikke ligger gemt i huller
inde i andre konturer, kan knasterne undgås. Udtrækningen af konturer,
foregår i OpenCV med funktionerne cvStartFindContours() og
cvFindNextContour(). I den første angives på hvilken måde konturerne
skal repræsenteres, samt hvor mange niveauer i træstrukturen der skal
medtages. Den anden funktion udtrækker en ny kontur i billedet hver gang
den kaldes. En kontur leveres som en liste med alle de punkter der indgår i
den.

4.7 Detektering af strøerne
Strøerne udskiller sig markant fra de resterende stave, fordi de ligger på
tværs, og samtidigt på den brede side. Derfor burde det, på dette niveau af
algoritmen, være relativt nemt at udpege dem.

4.7.1 Beregning af konturernes areal
Det første som springer i øjnene når man kigger på billedet af en batch fra
oven, er nok at strøerne fylder væsentligt mere i billedet, end de
lodretliggende stave. De bør altså kunne sorteres fra på baggrund af deres
areal i billedet. Arealet af en kontur beregnes ved ganske enkelt at tælle hvor
mange pixels den består af:
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A = ∑∑ i ( x, y )
x

y

Hvor i(x,y) repræsenterer konturen. I OpenCV beregnes arealet for en kontur
med funktionen cvContourArea(). For at en kontur kan antages at være en
strø, skal dens areal for det første være større end de lodrette staves.
Samtidig skal arealet dog ikke være så stort at f.eks. baggrunden til batchen
også godtages som en strø. Arealet skal altså ligge i et interval imellem to
tærskelværdier (STROE_MIN_AREA og STROE_MAX_AREA), for at kunne
godtages.

4.7.2 Beregning af konturernes orientering
Arealet er i sig selv ikke nok, til at angive om der er tale om en strø. Hvis der
sker en fejl under kantdetekteringen, så to eller flere af de lodrette stave
smelter sammen til en kontur, så vil den kunne komme op på samme areal
som en strø. Strøerne adskiller sig dog fra disse sammensmeltede konturer,
fordi de ligger på tværs. Pålideligheden af detekteringen kan altså forøges
væsentligt, ved også at inddrage konturernes orientering, under udvælgelsen.
Ifølge [Carstensen] kan orienteringen, eller orienteringsvinklen for en kontur
beregnes ved brug af momenter. For enhver kontur kan der beregnes en serie
af momenter, kaldet spatial moments:

m pq =

∑∑x
x

p

y q i( x, y )

y

Hvor p+q angiver momentets orden, og x,y er koordinatet for de enkelte
punkter i konturen. 0. ordens momentet m00 svarer således til arealet af
konturen. Til beregning af orienteringen skal begge 1. ordens momenter, samt
arealet findes:

m00 = ∑∑ x 0 y 0 i ( x, y ) = ∑∑ i ( x, y ) = A
x

y

x

y

m01 = ∑∑ x 0 y 1i ( x, y ) = ∑∑ y ⋅ i ( x, y )
x

y

x

y

m10 = ∑∑ x y i ( x, y ) = ∑∑ x ⋅ i ( x, y )
1

x

y

0

x

y

Ud fra disse tre momenter kan tyngdepunktet eller massemidtpunktet for
konturen beregnes:
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xc =

m01
m00

yc =

m10
m00

Som følge heraf kan de centrale momenter nu beregnes:

µ pq = ∑∑ ( x − xc ) p ( y − yc ) q i ( x, y )
x

y

Hvor p+q angiver centralmomentets orden, og x,y er koordinatet for de
enkelte punkter i konturen. Til beregning af orienteringen skal alle tre 2.
ordens centralmomenter findes:

µ11 = ∑∑( x − xc )1 ( y − yc )1 i( x, y) = ∑∑(x − xc )( y − yc )i(x, y)
x

y

x

y

µ20 = ∑∑(x − xc ) 2 ( y − yc )0 i( x, y) = ∑∑( x − xc ) 2i(x, y)
x

y

x

y

µ02 = ∑∑( x − xc )0 ( y − yc ) 2 i( x, y) = ∑∑( y − yc ) 2i(x, y)
x

y

x

y

Enhver kontur kan i princippet omkranses af en ellipse, således at ellipsen
netop tangerer ydrepunkterne af konturen. Eigenværdierne som beskriver
storaksen, i ellipsen, kan ifølge [Carstensen] s. 186, beregnes:

1
(µ 20 + µ 02 ) + 1
2
2
1
1
λ2 = (µ 20 + µ 02 ) −
2
2

λ1 =

(µ 20 − µ 02 )2 + 4µ112
(µ 20 − µ 02 )2 + 4µ112

Orienteringsvinklen (Θ) for ellipsen, og derved for konturen, kan nu findes:

µ11



 µ 20 − λ1 


θ = arctan

I OpenCV kan de centrale momenter, for en kontur, findes direkte med
funktionen cvGetCentralMoment(). Den normale arcus tangens funktion,
giver en vinkel i radianer som kun spænder over en halvcirkel.
cvFastArctan()-funktionen fra OpenCV, leverer derimod en vinkel som
spænder fra 0 til 360˚. Dog med den forskel at 0˚ er nord, 90˚ er øst, osv.
Hvilket er vigtigt at tage højde for når vinklen skal evalueres.
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4.7.3 Lokalisering af strøerne
Udpegningen af strøerne skal som sagt ske på baggrund af arealerne og
orienteringsvinklerne for de enkelte konturer. Problemet er nu bare at
omforme de menneskelige begreber som at en strø er kendetegnet ved at den
”ligger på den brede side” og at den ”ligger på tværs”, til egentlige numeriske
definitioner, som en computer kan håndtere. Der skal findes nogle passende
tærskelværdier, for henholdsvis areal og orientering, som konturen skal ligge
imellem, for at blive godtaget som en strø.
Begrebet ”på tværs” fortolkes som at konturen skal ligge mere vandret end
lodret. Dens orienteringsvinkel skal altså være mindre end 45˚, eller imellem
135˚ og 225˚, eller være større end 315˚, hvis 0˚ antages at ligge i øst. I
OpenCv, hvor 0˚ ligger i nord, og vinklen stiger med uret, svarer det til hvad
der ellers ville blive fortolket som lodret: Orienteringsvinklen skal altså ligge
imellem 45˚ og 135˚, eller imellem 225˚ og 315˚.
Det acceptable areal for en strø, findes efter en række forsøg, med forskellige
tærskelværdier. Hvis en for lille nedre tærskelværdi (STROE_MIN_AREA )
vælges, medtages for mange af de lodrette stave, som pga. fejlagtigt
kantdetektering, er smeltet sammen. Hvis den øvre tærskelværdi
STROE_MAX_AREA ) bliver for stor, kan området udenom stavstablen risikere
at blive godtaget, rent arealmæssigt. Det siger sig selv at hvis intervallet
imellem nedre og øvre tærskelværdi er for lille, så er det ikke alle strøerne der
bliver genkendt.

4.7.4 Frafiltrering af fejlmarkeringer
De konturer der er blevet godtaget som strøer, tegnes i et nyt binært billede.
Gribepunkterne eller hjørnerne for strøerne skal nu findes. Omkredsen, og
dermed også hjørnerne af strøerne, markeres med et rektangel. Processen
foretages ved at beregne konturens convex hull. Det vil kort sagt sige spænde
en elastik rundt om konturen, og markere alle de punkter, hvor elastikken
skifter retning. Det er nemlig selv samme steder gribearmen skal tage fat. Den
har dog den begrænsning at den er rektangulær, som strøen dog også gerne
skulle være. Derfor skal punkterne tilnærmes med et rektangel. Hele denne
proces foretages, i OpenCV, med funktionen cvMinAreaRect(), som
ganske enkelt returnerer rektanglet.
For så vidt at sikre at strøerne markeres korrekt, og at det er strøerne som
markeres, frem for andre konturer, testes kvaliteten af rektanglet. Der udføres
to tests af rektanglet, før det godtages. Først testes om det har
tilnærmelsesvist samme areal som strø-konturen. Hvis ikke det er tilfældet,
indeholder det for mange ”pukler”, og er derfor ikke pålideligt. Dernæst testes
om rektanglet ligger for tæt på billedkanten. Hvis det er tilfældet, er det ikke en
strø den markerer, men derimod baggrunden.
Arealet af rektanglet (Agr) findes, og sammenlignes med konturens areal (A).
Kun hvis nedenstående udtryk er sandt, passerer rektanglet første test.
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A ≤ Agr ⋅ MAX _ STROE _ RECT _ AREA _ RATIO

MAX_STROE_RECT_AREA_RATIO er en konstant tærskelværdi, som
fastsætter hvor mange gange stører rektanglet må være i forhold til strøkonturen. Værdien fastsættes efter en række forsøg. Hvis den er for lille
accepteres strøer, med mange knaster (huller i konturen) ikke. Er den for stor
accepteres strø-konturer med for mange ”pukler”.
For at sikre at konturen ikke bare er en del af baggrunden, testes hver enkelt
af rektanglets hjørnepunkter, for om de opfylder nedenstående betingelser.
Kun hvis det er tilfældet, bestås denne sidste test, og konturen godtages
endeligt som en strø.
x ≥ MIN _ BORDER _ DIST ∧ x ≤ (w − MIN _ BORDER _ DIST )
y ≥ MIN _ BORDER _ DIST ∧ y ≤ (h − MIN _ BORDER _ DIST )

Hvor x og y er hjørnepunktets koordinat. MIN_BORDER_DIST er en konstant
tærskelværdi, som angiver hvor langt fra billedkanten hjørnet skal ligge, for at
blive godtaget. w og h er henholdsvis bredden (width), og højden (height) på
billedet, målt i pixels.

Figur 4-25: De eneste to konturer som,
ganske rigtigt, er blevet godtaget som strøer.
De sorte huller i øverste strø, er knaster der
går helt ud til kanten af staven.

Figur 4-26: Markering af strøerne med
rektangler, svarende til gribehovedet på en
evt. robotarm.

Griberektanglet indikerer det område en evt. gribearm på en industrirobot,
skal tage fat om, for at tage strøen op. 2D billedkoordinaterne, for hjørnerne af
gribearmen, udskrives samtidig i terminalen. Det samme gør 3D
koordinaterne, i forhold til kameraet.

4.7.5 Friareal til gribehovedet
Det der i første omgang er interessant ved en praktisk anvendelse af
algoritmen, er i virkeligheden ikke hvor strøerne er placeret, men nærmere om
de forhindrer et gribehoved i at kunne tage batchen. Det er tilfældet hvis de
ligger i det område hvor den overliggende del af gribehovedet, skal placeres
for at kunne gribe om hele batchen. Som udgangspunkt antages det at
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gribehovedet er af tilnærmelsesvis samme type som dem der i dag anvendes
under robotstablingen af paletterne. Se tegninger i appendiks, samt billedet
herunder:

Figur 4-27: Gribehovedet som i dag anvendes til robotstabling af stavene. Et lignende kunne
evt. anvendes til afstabling. Bemærk den grønne stang i midten, som der kræves plads til.

I langt de fleste tilfælde vil strøerne ligge næsten som da de blev stablet, og
batchen vil kunne tages uden brug af detekteringssystemet. Det er dog
undtagelserne der er det store problem. Hvis gribehovedet ikke får rigtigt fat i
batchen, kan det dels blive ødelagt og dels skabe ravage i hele stavstablen.
Hvilket i begge tilfælde giver uønskede driftsstop. Informationen om hvor
strøerne er placeret, kan nemt omdannes til Go/No-Go information, for om det
med hensyn strøerne, er muligt at tage batchen uden risiko for driftstop.

Figur 4-28: Hvis strøerne IKKE ligger der hvor
gribehovedet skal være, omkranses friarealet
af et blåt rektangel.

Figur 4-29: Hvis bare en af strøerne ligger
inde i friarealet, markeres det af et rødt
rektangel. Som indikation på at det ikke er
muligt, at tage batchen med gribehovedet.

Batch-gribehovedets størrelse og positionering kan defineres på forhånd, som
et rektangel placeret i billedet. Rektanglet er lidt større end gribe-hovedet, for
at kompensere for batchen eventuelle rotation. Se billederne herover. Hver
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gang der findes en strø-kontur, testes om dens omkransende rektangel helt
eller delvist ligger inde i friarealet. De gøres ved at teste alle strø-konturens
fire hjørner, for om de ligger inde i friarealet. Hvis det er tilfældet for blot en af
dem, hejses et alarmflag som indikerer at batchen ikke kan tages på
normalvis.

4.8 Evaluering af metoden
Dette kapitel har fokuseret på detektering af forskubbede strøer. Med
forskubbede strøer forstås strøer, som ikke ligger der hvor de gjorde, da de
blev stablet af robotten. Se stabelspecifikationen i problemformuleringen.
Hvorvidt metoden opfylder kravene, skal nu efterprøves

4.8.1 Testproceduren
Til test af algoritmens pålidelighed gennemføres et sæt bestående af 100
kørsler af algoritmen. Dvs. algoritmen køres med 100 forskellige billeder som
input. De har selvfølgelig alle det til fælles at de er taget af samme kamera, fra
samme position, lodret over batchens overflade.
For at forenkle testproceduren, indsamles de 100 testbilleder på forhånd, og
gemmes. Denne samling af billeder kaldes et testset. Indsamlingen af de
mange billeder foregår halvautomatisk. Funktionen getTestSeq() tager et
billede af batchen, med et givent interval, indtil det ønskede antal billeder er
optaget. Imellem de enkelte billeder bliver taget, flyttes strøerne manuelt til
tilfældige nye positioner. Dog således at de begge ligger på den brede side,
på tværs af de underliggende stave. Testsettet der bliver anvendt i dette
kapitel findes på CD’en.
Efter at have optaget et testset, kan alle tests nu foregå automatisk. Det
foretages med funktionen doAutoTest(). Se brugervejledningen og
kildekode i appendiks for nærmere detaljer. Funktionen kører
detectHorizontalStavesPV()-funktionen, for hvert enkelt billede i
testsettet, og placerer resultat billederne (PV_GribPoints.bmp) i et særskilt
bibliotek. Derudover vises den gennemsnitlige kørselstid, og en ”succes rate”.
Succes Raten er dog kun en indikation af om hvor vidt der blev markeret to
konturer i output-billedet. Der er dog ingen garanti for at det er de to strøer der
blev markeret. Det er derfor hovedsageligt i de sidste tests (4 og 5), hvor
spørgsmålet udelukkende er om begge strøer detekteres, at denne succes
rate, er anvendelig.
For at få et pålideligt resultat af testen, skal hver enkelt output-billede,
bedømmes manuelt, og sorteres i en af de fire mulige kategorier. Der er tre
fejlkategorier, og én acceptabel kategori, kaldet ”Begge strøer markeret”.
Fejlkategorierne er: ”Ingen markering”, betyder at der ikke blev fundet nogle
strøer i billedet. ”En strø markeret”, betyder at kun den ene strø blev fundet.
”Fejlmarkering”, er den værste fejltype, og betyder at der er markeret noget i
billedet som ikke er en strø.
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4.8.2 Test 1: Uden Hough-linier
Før den egentlige systematiske test, af algoritmen, blev påbegyndt, var det
velkendt at den ikke virkede lige godt i alle situationer. Pålideligheden afhang
dels af hvordan strøerne lå i forhold til de underliggende stave, men også af
lys/skygge forhold. Derfor kunne algoritmen f.eks. have en høj pålidelighed
om formiddagen, men en noget lavere om eftermiddagen, når lyset var
kraftigere, og der derved også dannedes mere markante skygger. Denne
første test, blev derfor med vilje fortaget om eftermiddagen, for at
fremprovokere den højeste fejlrate.

Figur 4-30: Et eksempel på en fejlmarkering,
hvor både rotation og skalering er forkert.

Figur 4-31: Et eksempel på en fejlmarkering,
hvor kun skalering i den ene retning er forkert.

Efter 100 tests af algoritmens formåen, var resultatet ikke specielt positiv.
Langt størstedelen (tilsammen 92 %) resulterede i en af de omtalte fejltyper.
Se diagrammet herunder. Hoveddelen af fejlene (43 %) er deciderede
fejlmarkeringer, imens de to resterende fejltyper deler resten nogenlunde
ligeligt, med henholdsvis 24 % og 25 %.
Ingen
markering
24%

Fejlmarkering
43%

En strø
markeret
25%
Begge strøer
markeret
8%

Figur 4-32: Resultaterne fra første test af algoritmen.
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Denne høje fejlrate er selvfølgelig ikke acceptabel. Derfor må der gøres noget
for at forbedre succesraten. Eftersom den hyppigst forkomne fejl, er markering
af områder, som i virkeligheden ikke er strøer, bør der fokuseres på at få
minimeret netop denne fejltype. En nærmere analyse af resultaterne med
denne fejltype, viser at det oftest skyldes at konturerne har fået nogle ”pukler”,
eller ”spikes”, som ikke burde være der. Se billederne herunder. Puklerne har
det til fælles at de alle er lodrette, og har tilnærmelsesvist samme tykkelse
som de underliggende lodrette stave.

Figur 4-33: Konturen har fået "pukler". Det
er en af de væsentligste grunde til
fejlmarkering af strøerne.

Figur 4-34: Selvom kantsvaret dilateres, er det
ikke nok til at lappe hullerne i kanterne, i de
pågældende områder.

En nærmere analyse af kantsvarene efter kørsel af Canny-algoritmen og
dilateringen, viser også at der mangler en kant. Se billedet herover til højre.
Hullet i kantlinien har været så stort, at det ikke kan lappes vha. dilatering,
uden at generere yderlige problemer. Derfor må der findes en anden måde, at
lappe disse huller på.
Fejlen opstår i bund og grund i Canny-algoritmen, fordi der er tale om en blød
kant. Som det også ses på billedet herunder til venstre, er det selv for os
mennesker, svært at se om der er en kant i netop dette område. Vores
neurale netværk i hjernen, har blot den overlegne fordel at de kan abstrahere
fra denne lille detalje, og i stedet se hele strøen som et sammenhængende
objekt. En blød kant betyder at de gråtoner (lysstyrker), som kanten skulle
adskille, ligger meget tæt på hinanden. Det er f.eks. tilfældet hvis der er en
glidende overgang imellem den ene og den anden gråtone. I dette tilfælde er
det dog fordi strøen og en eller flere af de underliggende stave, har samme
gråtone-værdi.
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Figur 4-35: Eksempel på en "blød kant".
Imellem strøen og 4. stav fra venstre, er det
selv for et menneske, svært at se at der er
en kant.

Figur 4-36: Mennesket kan abstrahere fra at
enkelte kanter er mere utydelige end andre,
men det kan Canny-algoritmen ikke.

Når der arbejdes med træ, der jo har en meget varieret overflade farve, vil der
altid være en mulighed for at dette fænomen kan opstå. Det hjælper derfor
ikke med yderligere fintuning af Canny-algoritmen, for at finde nogle bedre
tærskelværdier. Selvom der findes nogle perfekte tærskelværdier til den
batch, der er opstillet i laboratoriet, er der ingen garanti for at det vil virke på
en anden batch. Derfor skal løsningen findes på et højere niveau i algoritmen.
Hullerne i kanterne skal lappes, efter Canny-algoritmen har gjort sit bedste for
at finde alle kanter.

4.8.3 Test 2: Med Hough-linier
Konklusionen på Test 1, må være at det ikke er nok blot at forsøge at lappe
hullerne i kantlinierne, ved at fortykke kanterne (dilatere). Der skal noget mere
til. En velkendt metode til at omdanne punktmængder, til sammenhængende
linier, er Hough-transformationen. Den indskydes som et nyt lag i algoritmen,
imellem kantdetekteringen og dilatering.
Som udgangspunkt afprøves Standard Hough Transform (SHT) metoden. I
OpenCV er den implementeret således at den udelukkende angiver θ og ρ
værdierne. Længden af linierne er ikke specificeret, derfor tegnes de igennem
hele billedet. Det gør at der genereres kanter mange steder, hvor de ikke
findes i virkeligheden. Specielt i baggrunden af batchen, er det et problem,
fordi der så dannes flere konturer, med tilnærmelsesvis samme areal som
strøerne.
PPHT metoden, er derimod implementeret således at der returneres et
begyndelsespunkt og et slutpunkt for hver enkelt linie. Derved undgås linier
som tegnes hele vejen igennem billedet. Til gengæld tegnes linierne oftest
længere end nødvendigt, således at de danner kanter, hvor der ingen kanter
er. Forskellen på de to metoder, er illustreret på de billeder herunder:
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Figur 4-37: Hough-linier genereret med PPHT
metoden.

Figur 4-38: Hough-linier genereret med SHT
metoden. Samme input billede som blev
anvendt i billedet til venstre.

PPHT metoden antages at danne færrest ”falske kanter”, og det er derfor den
som indsættes. Problemet er nu at få indstillet tærskelværdierne, således at
alle afbrudte kantlinier lappes, men samtidig også undgå at alt for mange nye
”falske kanter” opstår. ”Knapperne” der kan skrues på, i OpenCV
implementationen, for at opnå den optimal løsning er: vinkelopløsningen,
afstandsopløsningen, akkumulator tærskelværdien, minimums linielængden,
samt max. afstand imellem to linier, for at de må sammensluttes i forlængelse
af hinanden.
For stor
Vinkelopløsning
Der dannes kun linier de
steder hvor punkterne
ligger på perfekte linier.
Afstandsopløsning Der dannes kun linier de
steder hvor punkterne
ligger på perfekte linier.
Akku. tærskelværdi Kun perfekte linier
medtages.
Min. linielængde
Kun de længste linier
medtages
Max. linieafstand
Korrekte kantlinier
kædes sammen med
støj linier

For lille
Der dannes for mange linier
delvis oven i hinanden.
Der dannes for mange linier
delvis oven i hinanden.
Der dannes også linier for
støjen i kantsvaret.
Tværliggende linier fra
knaster osv. medtages
Hullerne i kanterne bliver
ikke lappet

Tabel 4-1: Problemstillingen ved tilpasning af tærskelværdierne/parametrene til Houghtransformationen.

Med stor opløsning, menes i virkeligheden at parameterværdien er lille,
intervallet imellem værdierne gøres mindre. Efter en række forsøg med
forskellige værdier, kom jeg frem til nogle brugbare. Se kildekoden i
appendiks.
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Figur 4-39: Eksempel hvor en Hough-linie
skærer strø-konturen over, og en anden
lukker baggrunden så den også bliver til en
kontur.

Figur 4-40: Algoritmen godtager fejlagtigt
baggrunden som en strø, imens den rigtige
strø er blevet skåret over og derfor markeres
forkert.

Trods den optimale indstilling af parametrene, er der stadig problemer med at
linierne nogle gange er for lange, således at de går ind og ”skærer” strøerne
over. Det er selvsagt de lodrette Hough-linier der er problemet, eftersom
strøerne jo ligger tilnærmelsesvist vandret. Da det her kun er strøerne der skal
detekteres, er der i praksis ikke behov for de lodrette Hough-linier. Derfor
tilføjes samtidig et filter, således at det kun er de vandrette (horisontale) linier
der tegnes. Se delafsnit 4.4.4.
Efter Hough-linierne er indført i algoritmen, udføres igen en test med 100
kørsler af algoritmen. I samme stil som i Test 1. Resultatet af testen ses på
diagrammet herunder:
Fejlmarkering
6%

En strø markeret
22%

Begge strøer
markeret
72%

Figur 4-41: Resultatet fra anden test af algoritmen.

Succesraten er nu forbedret markant fra 8 til 72 %. Der er ikke længere nogle
tests hvor der ikke blev fundet strøer, men stadig 28 % uacceptable resultater.
Antallet af deciderede fejlmarkeringer er faldet 43 til 6 %, imens antallet af
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tilfælde hvor kun den ene strø blev fundet, forholder sig nogenlunde uændret
på 22 %.
Den generelle grund til at nogle konturer ikke findes, eller markeres forkert, er
stadig at der er huller i kanterne. Som tidligere nævnt gør det at der dannes
”pukler” på strø-konturerne. Det bevirker at de får andre dimensioner end de
burde, og at de evt. smelter sammen med andre konturer, som f.eks.
baggrunden. Se billederne herunder:

Figur 4-42: Eksempel på en strøkontur, med en "pukkel" placeret så
yderligt, at gribe-rektanglet roteres
forkert.

Figur 4-43: Eksempel hvor baggrunden er blevet
godtaget som en strø. Udelukkende pga. ens areal
og orientering.

Som det ser ud er det altså stadig strøernes ”pukler” som er problemet, og det
er ved første øjekast ikke nok blot at forsøge at lappe kanterne med Houghlinier. Der bør tages andre simple logiske regler i brug for at undgå de
fejlsituationer, som er illustreret på billederne herover.

4.8.4 Test 3: Eliminering af fejlmarkeringer
For at fjerne de omtalte fejlsituationer, skal gribe-rektanglet gennemgå to
tests, før den markeres i billedet. Den første går ud på at rektanglet skal have
tilnærmelsesvis samme areal, som strø-konturen. Hvis ikke det er tilfældet, er
det nemlig tegn på at konturen har fået ”pukler”, og derfor er upålidelig. Anden
test går ganske enkelt ud på at gribe-rektanglet, skal ligge tilpas langt væk fra
billedkanten. Derved undgås at baggrunden fejlagtigt markeres, som en strø.
For at teste om rektanglet har ”tilnærmelsesvist” samme areal som strøkonturen, angives en faktor svarende til hvor mange gange rektanglet må
være stører end konturen (MAX_STROE_RECT_AREA_RATIO). Sættes den for
stor, godtages fejlmarkeringerne. Sættes den for lille skal konturerne være
helt perfekte for, at blive godtaget. For at teste om rektanglet ligger ”tilpas”
langt fra billedkanten, skal der angives en minimums afstand. Den kan sættes
så lavt som muligt, afhængigt af hvor meget af baggrunden der er synlig i
billedet. Begge parametre fastsættes efter en række mindre forsøg.
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Efter at filteret er tilføjet, og justeret de omtalte parametre i algoritmen,
udføres igen en test med 100 kørsler af algoritmen. I samme stil som tidligere.
Resultatet af testen ses på diagrammet herunder:
En strø markeret
11%

Begge strøer
markeret
89%

Figur 4-44: Resultaterne fra tredie test af algoritmen.

Succesraten er nu forbedret yderligere fra 72 % til 89 %. Der er ikke længere
nogle tests hvor der blev genereret fejlmarkeringer. Antallet af tilfælde hvor
kun den ene strø blev fundet, er halveret fra 22 % til 11 %.
Alle de kørsler, som tidligere resulterede i fejlmarkeringer, resulterer nu i at
kun den ene strø findes. Det skyldes at algoritmen, pga. de seneste
forbedringer, selv kan se hvis den er gået helt galt i skoven. Det kan dog ikke
skjule at algoritmen stadig generere11 % uacceptable resultater. Det skyldes
stadig de tidligere omtalte ”pukler”.

4.8.5 Test 4: Fejlkorrektion af Hough-linierne
En nærmere analyse af testresultaterne fra Test 3, viste at der var et mønster,
blandt de situationer, hvor der manglede en Hough-linie, til at lappe en kant. I
alle tilfælde, var det meget tydeligt for det menneskelige øje, at se der burde
være en linie. Nogle af situationerne var der oven i købet en massiv samling
af punkter på en linie, uden at der blev tegnet en Hough-linie. Derfor pegede
meget på at problemet omhandlede fejlkorrektion, frem for yderligere
finjustering.
Et andet fælles træk blandt fejlsituationerne, var at problemet tilsyneladende
altid var at en nedad gående linie, som ikke blev tegnet. Dvs. en Hough-linie
med en θ-værdi mellem ½ π og π radianer. Fejlen blev fundet ved den del af
koden, der frafiltrerer de vertikale Hough-linier, og blev hurtigt rettet.
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En strø markeret
1%

Begge strøer
markeret
99%

Figur 4-45: Resultaterne fra 4. test af algoritmen.

For at sikre at fejlen er rettet, optages et nyt testsæt, med større spredning af
strøernes rotation. Således at der er nogenlunde lige mange opadgående
strøer, som der er nedadgående. Som det ses på diagrammet herover, blev
resultatet forbedret væsentligt. Det blev kun til én fejlsituation, svarende til 1
%. Resultatet af fejlsituationen, og grunden til den, ses på billederne
herunder.

Figur 4-46: Den uheldige situation hvor der
er tilpas meget støj/knaster liggende på en
ret linie, til at der dannes en Hough-linie,
hvor der ingen kanter er.

Figur 4-47: Resultatet er, til trods for den
fejlplacerede Hough-linie, næsten perfekt.
Den ene strø er blot markeret lidt kortere end
den virkelig er.

Som det ses på billedet herover til venstre, af det samlede kantsvar inkl.
Hough-linier, tegnes nu både opadgående, og nedadgående Hough-linier.
Desværre er der pga. en uheldig placering af knaster og støj, også tegnet en
Hough-linie for meget. Som det ses på billedet til højre bevirker den, at den
øverste strø-kontur ”skæres over”, hvormed der opstår en fejlmarkering i
strøens længderetning. Den fejlplacerede Hough-linie, har uden tvivl en
markant lavere akkumulatorværdi, end de korrektplacerede. Derfor vil
problemet, i denne situation, sikkert kunne løses ved at forøge
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tærskelværdien. Det er bare ikke en optimal løsning, hvis fejlraten skal
afhænge så meget af en konstant ”magisk” tærskelværdi.

4.8.6 Test 5: Den endelige test
For at eliminere den ene procent fejl, som var resultatet af Test 4, skal der
som sagt findes en måde til at undgå Hough-linier, der skærer konturerne
over. Disse Hough-linier afspejler ikke en rigtig linie i billedet, men har pga.
mange knaster og støj i området, fået en høj akkumulator-værdi. Dog langt fra
så høj som de korrekte Hough-linier, der afspejler virkelige linier. For at løse
problemet forbedres den oprindelige implementering af Hough-algoritmen.
Således at den, i korte træk, kun tegner et ønsket antal af de bedst egnede
Hough-linier. Se nærmere beskrivelse i afsnit 4.5.

Figur 4-48: Screenshot af terminalvinduet efter den sidste test af HS-algoritmen.

Som under de tidligere tests, gennemløbes testsettet med 100 forskellige
billeder. Resultatet efter Hough-algoritmen er modificeret, må siges at være
markant bedre. Begge strøer i samtlige 100 billeder, blev detekteret korrekt.
Se terminaludskriften herover. Med det aktuelle testset kan resultatet ikke
blive meget bedre. Før systemet kan tages i brug i praksis, skal det naturligvis
testes på et noget større testset. Det bør dog gøres med mere virkelighedstro
billeder, og det er netop hvad der vil ske i slutningen af dette projekt. Se
kapitel 6.
Eftersom kravet til pålideligheden nu tilsyneladende er opfyldt, i hvert tilfælde i
laboratoriet, kan der fokuseres på de resterende krav. Mht. hastigheden, er
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den gennemsnitlige kørselstid for algoritmen på 6,4 sek. Selvom der på denne
tid kun behandles data vedr. lokalisering af strøerne, svarer det kun til ca. 17
% af de 37 sek. som der i alt er til rådighed. Derfor er der altså stadig godt 30
sek. til detektering af de underliggende stave. Algoritmen køres som sagt på
en maskine, med en clockfrekvens på kun 660 MHz, så hastigheden kan nemt
fire- eller femdobles, ved valg af bedre hardware. Ergo må kravet til
hastigheden også siges at være opfyldt.

Figur 4-49: Det samlede kantsvar, incl.
Hough-linier genereret af den modificerede
Hough-algoritme.

Figur 4-50: Eksempel på en perfekt
detektering af strøerne.

Generelt for alle kørsler gælder det at når der er markeret en strø, så er den
markeret meget præcist. Pga. at kantlinierne fortykkes, mister de som sagt
også lidt af præcisionen. Det er grunden til at rektanglerne, som markerer
strøerne, er lidt mindre end strøerne. Det giver dog imidlertid ingen problemer,
eftersom forholdet imellem rektanglet og strøen, er ensartet for alle
markeringer. Konklusionen må derfor være at hvis pålideligheden er i top,
som den er, så er præcisionen også.
Omkostningerne til dette detekteringssystem, består udelukkende af en
computer, et webkamera, og selvfølgelig udviklingstiden. Udviklingstiden ville
klart være den dyreste post, hvis ikke der var tale om et ulønnet
eksamensprojekt. Der er brugt meget længere tid på udvikling af algoritmen,
end først antaget. Men det er som sagt, i dette tilfælde, ikke noget der vil
berøre den overordnede bundlinie. Derfor må den første antagelse fra
problemanalysen, siges at holde stik: Der skal ikke tages højde for
omkostningerne for detekteringssystemet, fordi de alligevel er bagateller i
forhold til den industrirobot, som skal udføre arbejdet.
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5 Detektering af de underliggende stave
I dette kapitel beskrives algoritmen til positions- og fejldetektering af de
underliggende stave. Algoritmen vil herefter blive omtalt som VS-algoritmen
(Vertikal Stav). Der antages på forhånd at strøerne er fjernet. Evt. vha. HSalgoritmen som blev beskrevet i forrige kapitel.

5.1 Beskrivelse af algoritmen
Algoritmen til detektering af de underliggende stave, minder på sin vis lidt om
HS-algoritmen, som blev beskrevet i forrige kapitel. Igen er problemet
begrænset til et 2D vision-detekteringssystem. Målet er at VS-algoritmen skal
kunne detektere evt. væltede og krumme endestave, dvs. de yderste stave i
batchen. Hvis ikke der findes sådan nogle, skal den angive en gribeposition
for hele batchen. Det hele forudsat at strøerne forinden er fjernet. Algoritmen
er beskrevet overordnet herunder:
1. Kantdetektering
Som i forrige algoritme lægges ud med at konvertere billedet til gråtoner, og
finde kanter i det. Igen anvendes Canny-algoritmen til det.
2. Optegning af kanterne
Ud fra kantsvaret findes sammenhængende kantlinier i billedet. Her anvendes
igen Hough-transformation. De resulterende Hough-linier anvendes som det
nye kantsvar, det oprindelige kantsvar kasseres.
3. Konturer
Kantlinierne omdannes direkte til konturer, ved simpel invertering. Her er det
vigtigt at kantlinierne ”lukker” konturerne ordentligt. Her kan kanterne nemlig
ikke forbedres med dilation. Pga. stavenes tykkelse, ville det nemlig betyde at
stav-konturerne helt forsvandt.
4. Udmaskning af stavkonturerne
Der udføres en analyse af konturerne i billedet, således at alt det der ikke er
stave, fjernes. Denne udskillelse fortages bl.a. på baggrund af konturernes
areal og orientering.
5. Analyse af stavkonturerne
Stavkonturerne tælles og analyseres yderligere, Hvis endestav-konturerne er
bredere end de resterende stave, eller de har en ikke-rektangulær form,
antages at de er henholdsvis væltede eller krumme. Hvis der ikke er det
forventede antal stave, antages at der enten mangler en kantlinie, eller at en
endestav mangler. Hvis der mangler en kantlinie, er en af stav-konturerne
markant bredere end de andre. Hvis der ikke findes nogle fejl blandt stavene,
markeres gribepositionen for hele laget.
Algoritmen og hvordan den viser sig at fungere i praksis, er beskrevet
nærmere i de følgende afsnit.
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5.2 Separation af stavene
For at kunne se om batchen er fejlfri, dvs. uden væltede endestave, er det
nødvendigt at kunne adskille endestavene fra resten af batchen. Selvom det
egentlig kun er endestavene som er interessante, er det stadig nødvendigt at
kende dimensionerne for en normalt opretstående stav, for at kunne se om en
endestav afviger fra denne eller ej. Dvs. om den er væltet, eller normalt
opretstående.

5.2.1 Den grundlæggende kantdetektering
Ligesom i HS-algoritmen, starter denne algoritme med en kantdetektering.
Eftersom der er gode er faringer med Canny-algoritmen, anvendes den også i
denne algoritme. Canny-algoritmen kræver som tidligere nævnt, et gråtonebillede som input. Derfor skal farvebilledet fra kameraet først konverteres. Et
eksempel på et gråtone-input-billede, og det resulterende kantsvar, kan ses
på billederne herunder:

Figur 5-1: Gråtonebillede af batchen uden
strøer. Bemærk den væltede endestav, i
højre side.

Figur 5-2: Det resulterende rå kantsvar.
Genereret af Canny-algoritmen.

Aperture size (DEFAULT_CANNY_APERTURE_SIZE), øvre
(DEFAULT_CANNY_HIGH_THRESHOLD) og nedre tærskelværdi
(DEFAULT_CANNY_LOW_THRESHOLD), sættes i første omgang til samme
værdier som dem der er anvendt i HS-algoritmen. Som det ses på kantsvaret
herover, er det ikke alle kanter der er lige godt optegnet, men det er alligevel
godt nok til at arbejde videre med.

5.2.2 Optegning af vertikale kantlinier
Der er kun interesse for stavenes størrelser og placeringer, ikke for deres
overflade teksturer, som f.eks. knaster osv. Derfor ønskes kantsvaret
forenklet, så kun stavenes kantlinier er vist. Disse kantlinier adskiller sig fra
resten af kantsvaret, ved netop at være mere eller mindre perfekte linier, frem
for blot punkt-plamager. Derfor er det igen yderst oplagt at anvende Houghtransformation til at finde disse kantlinier. Stavene ligger vertikalt i billedet.
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Derfor vil alle de kantlinier som separerer de enkelte stave fra hinanden også
ligge vertikalt i billedet. Udover de vertikale kantlinier, er der to vigtige
horisontalt liggende linier, nemlig øvre og nedre kant af batchen. De beskrives
i næste delafsnit.
De vertikale kantlinier genereres med den forbedrede Hough-algoritme (omtalt
i kapitel 4). Den sættes denne gang til udelukkende at generere vertikale
linier. Dvs. dem med en θ-værdi mindre end ¼ π, eller stører end ¾ π.
Hough-linierne leveres, som før, i en prioritetskø, med de bedste linier (dem
med højest akkumulator-værdi) først.
Antallet af stave i en batch kendes på forhånd ud fra problemspecifikationen,
derfor kan antallet af ønskede vertikale kantlinier i billedet nemt beregnes. Det
er nemlig en mere end antallet af stave (ekskl. strøer). I en rigtig batch af
bøgestave er der ifølge problemspecifikationen; 35 stave (ekskl. strøer).
Under testen i laboratoriet er batchen dog begrænset til 24 stave, for at få
plads til en hel batch i et billede, med den disponible forsøgsopstilling. Derfor
ønskes der 24+1=25 vertikale Hough-linier.

Figur 5-3: Eksempel hvor de vertikale
kantlinier imellem stavene er afbrudte over
store afstande.

Figur 5-4: Eksempel hvor de vertikale
kantlinier er meget kraftige (dobbeltoptrukne).

Oftest er der meget forskel på kantliniernes kvalitet. Nogle kan være næsten
manglende, imens andre kan være tykt optegnede. Derfor dækker de
resulterende 25 bedste Hough-linier, heller ikke alle de ønskede kantlinier.
Nogle kantlinier optegnes af to eller flere Hough-linier, imens andre kun
optegnes af en. En måde til at undgå dette problem er selvfølgelig, at forøge
maskestørrelsen, når der skal findes lokale maksima. Således at der bliver
længere imellem Hough-linierne.
Fælles for alle de ønskede vertikale Hough-linier, er at de gerne skal være
parallelle. Eftersom stavene jo ligger parallelt. Denne viden kan bruges til at
frafiltrere, de uønskede vertikale Hough-linier.
Det kan med meget stor sandsynlighed antages at den første Hough-linie i
prioritetskøen (den med højest akkumulatorværdi), er en korrekt placeret
vertikal kantlinie imellem to stave. Derfor er dens θ-værdi et generelt mål for
batchen orientering, og som sådan også for alle andre stave i batchen. Derfor
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kan der opstilles det kriterium at alle andre vertikale Hough-linier, skal have
tilnærmelsesvist samme θ-værdi som denne, for at blive godtaget. Kriteriet
kan skrives som følgende betingelse:

θ − θ V ,req ≤ VS _ V _ MAX _ PARALLEL _ DEV
Hvor θ er den nye linies θ-værdi, θV,req er den første linies θ-værdi, og
VS_V_MAX_PARALLEL_DEV er konstant som angiver hvor meget liniernes
hældning må variere, for stadig at kunne antages at være parallelle. Alle
enheder er i radianer.
Det alene, forhindrer dog ikke at to Hough-linier dækker samme kantlinie.
Fælles for to Hough-linier, som dækker samme kant i billedet, er at de skærer
hinanden i billedet. I stedet for blot at tegne det ønskede antal Hough-linier
der står forrest i køen, og er parallelle, testes derfor også om de skærer en
Hough-linie, som allerede er tegnet. Kun hvis det ikke er tilfældet tegnes den
nye linie. Processen afsluttes først når det ønskede antal Hough-linier (i
laboratoriet: 25), er tegnet.
For at holde styr på hvilke Hough-linier der allerede er tegnet, og være i stand
til at teste for skæring med disse, gemmes de i en liste. Når en ny linie skal
testes for skæring med de eksisterende linier, gennemløbes linierne i listen.
Hvis bare én linie skærer med den nye linie, afbrydes testen, og den nye linie
droppes. Test af skæring imellem to Hough-linier, foregår ved at gennemløbe
alle y-værdier i billedet, dvs. fra 0 til height-1, og beregne den resulterende xværdi for begge linier. Hvis den er tilnærmelsesvis ens, antages linierne at
skære hinanden, og gennemløbet afbrydes. Hvis Hough-linien består disse to
tests, tegnes den i et helt nyt tomt billede der, tilsammen med de andre
Hough-linier, skal fungere som kantsvar i den videre proces.

5.2.3 Optegning af horisontale kantlinier
Kantsvaret har også brug for nogle horisontale (vandrette) linier, til at
afgrænse henholdsvis øvre og nedre del af batchen. Dvs. to pr. batch. Igen
kan den nye algoritme til generering af Hough-linier, med fordel anvendes.
Denne gang er den selvsagt begrænset til kun at generere horisontale linier
(¼ π< θ < ¾ π). Ideelt set vil de to bedste (første) Hough-linier i
prioritetskøen, være netop øvre og nedre kantlinie. I praksis kan lys/skygge
fordeling dog bevirke at den ene kantlinie fremtræder meget svagt, hvorved
støjen fra knaster m.m., fejlagtigt bliver ”næstbedste” linie.

θ H ,req


1
3 

θ V ,req − 2 π → for θ V , req ≥ 4 π 


=
θ H ,req + 1 π → for θ V ,req < 3 π 
2
4 



Eftersom batchen er tilnærmelsesvis rektangulær, er det en kendsgerning at
de horisontale Hough-kantlinier, skal være tilnærmelsesvist vinkelrette på de
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vertikale Hough-kantlinier. Denne viden bruges til at finde en ønsket θ-værdi
for de horisontale kantlinier. Vha. formlen herover. Hvor θV,req er den ønskede
θ-værdi værdi for de vertikale Hough-linier. θ-værdier kan kun spænde fra 0 til
π, derfor er det nødvendigt med to forskellige formler, når den vinkelrette θværdi skal beregnes.

θ − θ H ,req ≤ VS _ H _ MAX _ PARALLEL _ DEV
Efter den ønskede θ-værdi er beregnet poppes Hough-linierne af
prioritetskøen en efter en. Dem der har tilnærmelsesvist samme θ-værdi,
sendes til videre analyse. Eftersom θ-værdien er en floating point variabel,
med den dertil hørende usikkerhed, kan det ikke blot antages at θ-værdien er
nøjagtig det der kræves. Den skal passe inden for en vis tolerance, angivet
med udtrykket herover. Hvor VS_H_MAX_PARALLEL_DEV er en tolerance
konstant. Se også kildekoden i appendiks.

Figur 5-5: Eksempel hvor den nederste kant
af batchen er kraftigt perforeret.

Figur 5-6: Den perforerede nederste kantlinie,
resulterer i at det er den forkerte nederste
Hough-linie som tegnes.

I uheldige tilfælde kan knaster og støj ligge således at det danner en linie som
også er vinkelret på de vertikale kantlinier. Derfor skal Hough-linien bestå
endnu en test for at blive godtaget. De to horisontale linier, skal som sagt
afgrænse batchen for henholdsvis oven og neden. De ønskede Hough-linier
skal derfor ikke ligge i midten af billedet, men med en tilpas stor afstand
imellem sig.
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Figur 5-7: Gråtonebillede af en batch med 24
stave i laboratoriet.

Figur 5-8: Det resulterende simplificerede
kantsvar, med 25 vertikale og 2 horisontale
Hough-linier.

Problemet løses med en simpel tilstandsmaskine, hvis den første Hough-linie
ligger i den øverste halvdel af billedet, antages den at være batchens øvre
kantlinie. Hvis den ligger i nederste halvdel, antages den at være batchen
nedre kantlinie. Hvis den ene af de to kantlinier er fundet, ledes herefter kun
efter den anden, dvs. i modsatte position. Som det ses på figur 5-6, er dette
kriterium ikke altid nok til at afgrænse stavene korrekt, men eftersom det
hovedsageligt er stavenes bredde der er interessant i denne algoritme,
ignoreres dette problem i første omgang.

5.3 Detektering af de enkelte stave
Efter at have adskilt de enkelte stave i batchen med kantlinier, kan selve
stavene tegnes og derved analyseres yderligere.

5.3.1 Optegning af konturer
Hough-linierne som danner udgangspunkt for tegning af stav-konturerne, har
kun en bredde på én pixel. Tegningen af konturerne kan derfor ikke blot, som i
foregående algoritme, foretages ved invertering af kantlinierne. Da konturerne
så, på enkelte steder vil være forbundne, hvis der anvendes 8-forbindelse ved
detektering af konturerne. Problemet med fejlagtigt sammenhængende
konturer kunne løses ved i stedet at anvende 4-forbindelse, frem for 8forbindelse. Det har dog samtidig den bivirkning at punkter som burde hænge
sammen i en kontur ikke gør det.
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Figur 5-9: De fortykkede Hough-kantlinier

Figur 5-10: Invertering af Hough-kantlinierne.
Således at stavene nu er de inderste hvide
felter (konturer).

Løsningen findes derfor ved at fortykke Hough-linierne en enkelt gang med
den før omtalte cvDilate()-funktion. Derved er kanterne tykke nok til at det
inverterede billede, som viser stav-konturerne, kan analyseres for forbundne
komponenter (konturer), ved hjælp af 8-forbindelse. Henholdsvis de
fortykkede kantlinier, og de resulterende inverterede billede, som viser stavkonturerne, er vist på billederne herover.

5.3.2 Frafiltrering af konturer som ikke er stave
Som det ses på det inverterede billede af kantlinierne, er det ikke alle de hvide
områder (konturer), som repræsenterer stave i batchen. Nogle er blot
baggrunden, eller omgivelserne til batchen. Disse uønskede konturer adskiller
sig dog fra stavene på nogle områder, og kan derfor nemt frafiltreres.
Eftersom det på forhånd er defineret at der kun er en batch synlig i billedet,
kan det antages at alle de konturer som ligger helt ud til billedkanten ikke er
stave, og derfor skal fra filtreres.
Denne filtrering kræver at positionen for alle hvide felter (konturer) i billedet
kendes. Billedet transformeres derfor til en liste af konturer, vha. OpenCVfunktionerne; cvStartFindContours() og cvFindNextContour(),
beskrevet nærmere i forrige kapitel. Positionen af hver enkelt kontur, findes
ved at ”spænde en elastik rundt om konturen”, og analysere hjørnepunkterne.
Da alle konturerne er firkantede, kan elastikken tilnærmes af et rektangel.
Hjørnepositionerne kan derfor findes med funktionen cvMinAreaRect2().

(x ≥ MIN _ BORDER _ DIST ) ∧ (x ≤ (w − MIN _ BORDER _ DIST )) ∧
( y ≥ MIN _ BORDER _ DIST ) ∧ ( y ≤ (h − MIN _ BORDER _ DIST ))
Alle fire hjørner skal derefter opfylde ovenstående betingelser for at blive
godtaget, som liggende det rette sted i billedet. (x, y) er hjørnets koordinat i
billedet. w og h er henholdsvis bredden og højden af billedet.
MIN_BORDER_DIST er en tærskelværdi, som angiver hvor tæt på billedkanten
en stav-kontur må være, for at blive godtaget.
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Figur 5-11: Eksempel på et inverteret
kantsvar, som indeholder alle konturer i
billedet.

Figur 5-12: De resulterende stav-konturer
efter frafiltreringen af de andre konturer.

For at undgå at tynde fejl-konturer, som skyldes for store mellemrum imellem
stavene, også godtages som stav-konturer, skal konturerne bestå en sidste
test. Konturens areal skal være tilpas stort, dvs. større end en given
tærskelværdi (MIN_STAVE_AREA). Arealet beregnes, som i kapitel 4, med
funktionen cvContourArea(). Filtreringsprocessen er illustreret på de to
billeder herover.

5.3.3 Registrering af de enkelte stave
De omkransende rektangler for alle de accepterede stav-konturer, gemmes i
en liste, til nærmere analyse. Stav-konturernes tyngdepunkter, dvs. centrum
af det omkransende rektangel, sammenlignes med hinanden, for at finde ud af
hvilken stav-kontur der er den venstre endestav, og hvilken der er den højre
endestav. Informationen skal bruges til senere at finde ud af om de er væltet
eller ej, afhængigt af deres bredde.
For at være i stand til at se om enkelte stave skiller sig ud fra mængden, som
f.eks. en væltet endestav gør det, er det nødvendigt at vide hvilke
dimensioner flertallet af stav-konturerne i batchen har. Især stav-konturernes
bredde er anvendelig, da bredden som sagt kan bruges til at bedømme om
den enkelte stav ligger på den smalle eller brede side, og derved om den er
væltet eller ej. Den normale bredde for stav-konturerne, findes ved at indlæse
alle bredder for stav-konturernes omkransende rektangler, i et histogram. Den
bredde som så optræder hyppigst blandt stav-konturerne, antages at være
den normale bredde for en stav, der ligger på den smalle side. Dvs. ikke er
væltet.

5.4 Generering af brugbar information
Informationerne om stavenes størrelse og positioner, skal nu konverteres til
anvendelig information. Det vil sige angivelse af om en endestav er væltet
eller ej, og hvis det ikke er tilfældet; en angivelse af 3D gribe-positioner for
hele batchen.
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5.4.1 Detektering af væltede endestave
Pga. af den forudgående databehandling er det allerede velkendt hvilke stave,
der er henholdsvis højre og venstre endestav i batchen, og deres størrelse og
position er gemt. Stave er ifølge problemspecifikationen minimum dobbelt så
bredde, når de ligger på den bredde side (er væltet), i forhold til når de ligger
på den smalle side (som de skal). Detekteringen af om en endestav er væltet,
kan derfor bestemmes udelukkende på baggrund af om stavens bredde i
billedet, er dobbelt så stor som normalbredden af stavene.

Figur 5-13: Billede af de fundne stav-konturer.
Den højre endestav er væltet, derfor er den
bredere end de andre.

Figur 5-14: Den væltede endestav markeres
med et rødt rektangel i output-billedet.

Hvis en af batchens endestave, eller dem begge, er væltet, markeres det med
et rødt rektangel rundt om den pågældende stav. Se billederne herover.
Informationen udskrives også i terminalvinduet. I en komplet robot løsning,
skal denne information blot bruges til at afbryde robottens normale batch-gribe
rutine, og tilkalde en operatør, som så kan rette staven tilbage på plads.

5.4.2 Angivelse af batch gribepositioner
Hvis der ikke blev fundet nogle væltede endestave, kan batchen tages på
normalvis, med gribehovedet. Inden da skal batchens yderpunkter (hjørner)
først findes. Det er indlysende at endestavene er de yderste stave i batchen,
og at det derfor er dem der skal gribes om, men for at kunne tegne et grinberektangel for hele batchen, er det også nødvendigt at vide hvilke hjørner der
er de yderste. De yderste hjørner er dem med kortest afstand til billedets
hjørner. Dvs. øvre venstre hjørne af gribe-rektanglet, er det hjørne af venstre
endestav som ligger tættest på billedets øvre venstre hjørne osv.
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Figur 5-15: Stavene fra en batch uden
væltede endestave.

Figur 5-16: Batchen omkranses af et grønt
rektangel, som angiver dens gribe-positioner.

Afstandene fra endestavenes hjørner, til billedet hjørner, beregnes med den
velkendte afstandsformel, og sammenlignes for at finde ud af hvilke hjørner
der kan antages at være batchen hjørnepunkter. Herefter markeres og tegnes
batchen gribe-rektangel, oven på det oprindelige inputbillede. Desuden
udskrives billedkoordinater og 3D koordinater for batchen i terminalvinduet.

5.5 Evaluering af metoden
Ligesom HS-algoritmen, skal denne algoritme testes i laboratoriet, før den
afprøves på virkelige billeder fra Junckers.

5.5.1 Testproceduren
Igen tages 100 billeder af batchen, men denne gang uden strøer. De antages
at være fjernet forinden, evt. ved hjælp af HS-algoritmen. Formålet er at teste
algoritmens evne til at detektere om der er en væltet endestav i batchen, eller
ej. Derfor viser halvdelen af billederne en batch udelukkende med
opretstående endestave, imens den anden halvdel, viser en batch med en
eller begge endestave væltet. Nærmere betegnet er alle billeder, i testsettet,
med ulige numre, dem med væltede endestave.
Billederne tages igen automatisk. Imellem hvert billede tages, ændres
batchen manuelt, på tilfældigvis. Således at rotation og rækkefølgen af de
enkelte stave, varierer fra billede til billede. Hvis billedet har et ulige nummer,
væltes en eller begge endestave. Testsettet findes på den vedlagte CD.
Testen fortages igen automatisk, med doAutoTest()-funktionen.
Succeskriteriet er dog anderledes denne gang. Hvis der på et billede, med
opretstående endestave, findes væltede endestave, regnes det som en fejl af
typen ”falsk fejlmelding”. Hvis der på et billede med en eller to væltede
endestave, ikke registreres væltede endestave, regnes det som en fejl af
typen ”falsk godkendelse”. Denne automatiske testevaluering tager
selvfølgelig ikke højde for om batchen/endestavene er markeret korrekt,
derfor er det også nødvendigt at gennemse resultatbillederne manuelt.
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5.5.2 Testen i laboratoriet
Resultat efter den automatiske test, gav en succesrate på 90 %. Blandt
fejlene var 6 % ”falske fejlmeldinger”, og 4 % ”falske godkendelser”.
Resultatbillederne fra testen findes på CD’en.
Falske
Falske
godkendelser
fejlmeldinger
4%
6%

Korrekt indikation
90%

Figur 5-17: Resultatet fra testen af VS-algoritmen i laboratoriet.

Generelt var den hyppigste fejlårsag en uoptimal kantdeteketering.
Kantdetekteringen, som foretages vha. Canny-algoritmen, var dog ikke direkte
dårlig. Enkelte kantlinier var så dårligt optegnet at hverken den ovenliggende
Hough-transformation, eller selv et menneske, kan se at der skulle være en
linie, udelukkende på baggrund af kantsvaret.
Blandt de 4 % ”falske godkendelser”, skyldes fejlen i alle tilfælde at nogle af
de vertikale Hough-linie fejlagtigt er blevet placeret lige imellem to korrekte
kantlinier. Derfor er disse Hough-linier ikke de steder hvor de burde være,
hvilket resulterer i at ikke alle de 24 stav-konturer findes. Blandt de stavkonturer som ikke findes, er i alle tilfælde mindst en af endestavene. Derfor
kan det ikke detekteres at endestaven er væltet.
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Figur 5-18: Eksempel hvor kantsvaret stort
set er manglende omkring de to yderste
stave til venstre..

Figur 5-19: De resulterende Hough-linier. I
stedet for at optegne de manglende kantlinier
til venstre, lægges linierne på områder med
meget kantstøj.

Grunden til Hough-linien placeres det forkerte sted, er at kantsvaret på dette
sted er meget støjfyldt, hvorimod kantsvaret på det ønskede sted, stort set er
manglende. Der er tilsyneladende en tendens til at der altid er et svagt
kantsvar på yderste kantlinie af væltede endestavene. Det skyldes
sandsynligvis at de ligger lavere end de resterende stave.
Blandt de 6 % ”falske fejlmeldinger” var den typiske fejlårsag at Hough-linien
som skal repræsentere den yderste kantlinie, på en af de to endestave, er
placeret skævt i forhold til de resterende kantlinier. Se billedet herunder. Det
får den omkransede stav-kontur til at få en ikke rektangulær form, hvor den
f.eks. er bredere foroven end forneden. Det omkransende rektangel, skal dog
kunne indeholde hele stav-konturen, og bliver derfor lige så bred som
konturens bredeste sted. Eftersom det er det omkransende rektangels
bredde, frem for blot stavens bredde, der evalueres for at finde ud af om
staven er væltet, meldes der fejl selvom der ingen fejl er. Grunden til at
Hough-linien er placeret forkert, er igen et mangelfuldt kantsvar. Problemet
bør dog nemmest kunne løses på et højere niveau.

Figur 5-20: Eksempel hvor den vertikale
Hough-linie yderst til højre lægges skævt i
forhold til resten af batchen.
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Figur 5-21: De resulterende stav-konturer.
Den højre endestav blevet deform, hvilket gør
at den virker bredere, og derfor fejlagtigt
registreres som væltet.
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Præcisionen for batch gribe-rektanglet, er afhængig af præcisionen på de
enkelte stave. Så længe de er markeret korrekt, og derfor er rektangulære, er
præcisionen derfor også helt i top. Mht. hastighed havde algoritmen i
gennemsnit en kørselshastighed på 2,92 sek. Hvilket må siges at være tilpas
meget under de 37 sek. (max. tiden), til at der også er tid til kørsel af HSalgoritmen, samt styring af robotarmen m.m.
Selvom en succesrate 90 % ikke er perfekt, udskydes en yderligere forbedring
af algoritmen, indtil der kan foretages test på virkelige billeder fra Junckers (se
næste kapitel). Da det alligevel antages kræve en række forbedringer, før VSalgoritmen kan klare disse billeder, med en acceptabel succesrate.
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6 Test med virkelige billeder
Som afslutning på projektet skal de to algoritmer, til henholdsvis detektering af
strøer (HS-algoritmen), og detektering af fejl i batchen (VS-algoritmen), testes
med virkelige billeder af stavstablen, fra Junckers Industrier i Køge.

6.1 Indsamling af testbilleder
Før de endelige tests og tilpasninger kan påbegyndes, skal de virkelige
billeder fra Junckers indsamles. Det beskrives i dette afsnit.

6.1.1 Udstyret til opsamling af testbilleder
I begyndelsen var det meningen at computeren med webkameraet skulle
installeres på Junckers, med netforbindelse, således at opsamling af
testbilleder kunne styres fra en klientcomputer i laboratoriet på DTU. Det blev
dog droppet af to grunde: Metoden blev antaget at være for tidkrævende at få
op og køre, taget i betragtning af hvad der bør bruges tid på i dette projekt.
Desuden ville en installation, med dertil hørende tilpasninger, være til for stor
gene, i den daglige drift på Junckers.

Figur 6-1: Udstyret til opsamling af
testbilleder på Junckers.

Derfor måtte der findes på en anden, og mere enkel måde, til at opsamle
testbilleder af stavstablerne på Junckers. Løsningen blev en ca. 4 m lang
aluminiumsstang. I den ene ende af den monteredes en fleksibel kameraarm,
hvorpå webkameraet blev monteret. Webkameraet blev tilsluttet til en bærbar
computer, hvorfra billeder kan tages og gemmes i det ønskede BMP-format.
Som ved testen i laboratoriet, har billederne størrelsen 320×240 pixels.
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Billederne tages ved at holde stangen med kameraet ind over en stavstabel.
Således at kameraet er imellem 1,5 og 2 m, over batchens overflade, og hele
batchen er synlig i billedet. Kameraet er fokuseret således at billederne bliver
skarpest i en højde af ca. 1,52 m, over batchen overflade. Svarende til den
afstand der blev brugt på opstillingen i laboratoriet. Det er derfor optimalt hvis
denne højde kan opnås. Men selvom to mand arbejder på sagen, en til at
holde stangen og en til at holde/styre computeren, er det ikke nogen nem
opgave at få skarpe billeder, hvor hele batchen samtidig er synlig.

6.1.2 Valg og sortering af testbillederne
Der skal bruges to typer testbilleder, til henholdsvis HS- og VS-algoritmen. På
billederne til HS-algoritmen skal der ligge fire strøer oven på batchen. På
billederne til VS-algoritmen skal der ikke ligge strøer oven på batchen, til
gengæld skal halvdelen være med væltede endestave, og den anden halvdel
uden.
Billederne tages dels af stavstabler som er på vej til at blive lagt i pressen,
men også stavstabler der er under afkøling, inden ilægningen. Der lægges
meget vægt på at finde worst-case billeder, for at få testet hele spektret af
billeder, som algoritmerne kan blive udsat for. Se billederne herunder:

Figur 6-2: Eksempel på worst-case batch.
Strøerne til venstre har fået brændemærker
under dampningen.

Figur 6-3: Eksempel på en worst-case batch.
En af strøerne er roteret mere end 45˚ fra
vandret. Desuden ses farveforskelle der hvor
den har ligget før.

Det er vigtigt at hele batchen er synlig i alle billederne, de billeder hvor dele af
batchen mangler, sorteres fra. Der lægges desuden stor vægt på at batchene
på billederne tager sig ud som de er, og ikke er kunstigt opstillede. Da det ville
minde for meget om testopstillingen i laboratoriet. Der var dog imidlertid
problemer med at finde tilstrækkelig mange batches, med væltede endestave,
under fotoseancen. Det skyldes bl.a. at de oftest befinder sig et godt stykke
nede i stavstablen, og derfor ikke kan fotograferes. Derfor tages størstedelen
af billederne med væltede endestave fra det testsettet, som blev anvendt i
laboratoriet.
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I alt samles 30 billeder til hver algoritme. Billederne gemmes i to testset, og
nummeres på samme måde som testsettene i laboratoriet. Testsettene findes
på den vedlagte CD.

6.2 Test og tilpasning af HS-algoritmen
HS-algoritmen testes først på det nye testset, hvorefter foretages en række
forbedringer og tilpasninger, før den afsluttende test. Fremgangsmåden
beskrives i dette afsnit.

6.2.1 Test før forbedringerne
De virkelige batches på Junckers, som findes på billederne, består af 35
vertikale stave, med 4 strøer ovenpå. I modsætning til batchen i laboratoriet,
som består af 24 vertikale stave, med 2 strøer ovenpå. Eftersom HSalgoritmen kun interesserer sig for strøerne, er det blot antallet af strøer der
skal detekteres (NUM_OF_STROER), som skal ændres, for at algoritmen kan
køre med testbillederne fra Junckers.

Udelukkende
fejlmarkeringer
33%

Ingen
markering
0%

1 strø markeret
korrekt
50%

4 strøer
markeret
korrekt
0%
3 strøer
markeret
korrekt
7%

2 strøer
markeret
korrekt
10%

Figur 6-4: Resultatet efter første test af HS-algoritmen på testbillederne fra Junckers.

Algoritmen testes med de 30 testbilleder, på samme måde som tidligere
omtalt under testene i laboratoriet. Succesraten som udskrives efter
autotesten, er ikke længere pålidelig nok, fordi der ikke er nogen garanti for at
4 markerede konturer betyder 4 markerede strøer. Derfor er succesraten
beregnet manuelt (Se regnearket ”HS Junckers 1. Test.xsl”), efter gennemsyn
af samtlige testbilleder.
Som det ses på diagrammet herover, er resultatet markant dårligere, end ved
testen i laboratoriet. Faktisk er der ingen tilfælde hvor samtlige strøer er
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markeret, hvilket giver en succesrate på 0 %! Det var forventet at succesraten
ville falde, men dog ikke så meget. Derfor skal der helt sikkert foretages en
del forbedringer og tilpasninger, for at opnå en acceptabel succesrate. Det
gennemsnitlige tidsforbrug pr. billede var på 2,7 s, hvilket er markant mindre
end de 6,4 sek., som det tog med billederne fra laboratoriet. Det er igen et
tegn på den lave succesrate.

6.2.2 Forsøg med dynamisk tilpasning af Canny-parametrene
En fejlårsag som faktisk gælder for alle billederne, er et mangelfuldt kantsvar.
Canny-algoritmen, som står for kantsvaret, anvender konstante parametre. De
er tidligere blevet fastlagt, på baggrund af fintuning efter et specifikt input
billede, taget i laboratoriet. Parameterværdierne har fungeret fint indtil videre,
netop fordi billederne i laboratoriet har mindet tilpas meget om hinanden,
f.eks. mht. lys og skalering. Billederne i testsettet fra Junckers, er meget mere
forskellige, ikke bare i forhold til billederne fra laboratoriet, men også i forhold
til hinanden. Det hjælper derfor ikke blot at finde nogle nye konstante
parameterværdier.
Nogle små forsøg har dog vist at kantsvaret for et givent billede kan forbedres
betydeligt, ved at justere parameterværdierne, væk fra de oprindelige
konstante værdier. Forsøgene viser også at de optimale parameterværdier
ikke altid er ens fra billede til billede. Kantsvaret vil med andre ord kunne
forbedres markant, hvis parameterværdierne finjusteres dynamisk, afhængigt
af inputbilledet. Kravet er selvfølgelig at det kan foregå helt automatisk.
Ideen er at kvaliteten af kantsvaret på det pågældende billede, skal evalueres.
Hvis det er for dårligt, skal parametrene finjusteres indtil det optimale kantsvar
findes. Eftersom to på hinanden følgende billeder normalt vil minde en del om
hinanden, skal de fundne optimale parametre fra det tidligere billede,
indledningsvist afprøves på det følgende. Derved er det ikke altid nødvendigt
med den tidskrævende optimeringsproces.
En betingelse for automatisk at kunne optimere kantsvaret, er at blive i stand
til at måle kvaliteten af kantsvaret automatisk. Grundlæggende ønskes der et
kantsvar med alle kantlinier optegnet, men derfor ikke sagt at der blot skal
være så mange kanter som muligt. For mange kanter betyder nemlig for
meget støj og forvirring. Beregning af kantsvarets kvalitet implementeres i
funktionen getEdgeResponseQuality(), der tager det binære kantsvar
billede som input, og returnere et tal, hvis størrelse skal være proportional
med kantsvarets kvalitet. Under udvikling afprøves en række forskellige
formler til beregning af kvaliteten. Et udpluk af dem er vist herunder:
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QER ,1 =

N NZ
N NZCC

QER , 2 =

N NZ ⋅ Tlower
Tupper − Tlower

QER ,3 =

Tlower ⋅ N NZ ⋅ N NZCC
Tupper

QER , 4 =

N NZ
N ZCC ⋅ Tupper

2

QER er en kvalitetsfaktor, som er forsøgt beregnet på fire forskellige måder.
NNZ er antallet af hvide pixels i kantsvaret, dvs. dem der er 1 (Non-Zero) i det
binære billede. NNZCC er antallet af forbundne komponenter, dvs. antallet af
kanter i kantsvaret. Tlower og Tupper, er de tidligere omtalte henholdsvis nedre
og øvre tærskelværdi. NZCC er antallet af sorte forbundne områder i
kantsvaret, dvs. der hvor der ikke er kanter.
QER,1 bygger på den grundlæggende idé om at mange fundne kanter er godt,
men de skal helst ikke være delt op i alt for mange komponenter. Derfor er
kvalitetsfaktoren proportional med antallet af kantpixels, og omvendt
proportional med antallet af kant-komponenter. Formlen giver ikke max. værdi
til det optimale kantsvar, men derimod til et hvor der kun er et eller to
forbundne kant-komponenter, og derfor heller ikke specielt mange kant-pixels.
Noget kunne altså tyde på at antallet af kant-komponenter og dermed
nævneren, har for stor indflydelse.
QER,2 er en noget bedre tilnærmelse, der udover antallet af kant-pixels, og
antallet af kant-komponenter, også bygger på viden om tærskelværdiernes
direkte indflydelse på kantsvarets kvalitet. Nemlig at en lav nedre
tærskelværdi giver flere kanter, imens en høj øvre tærskelværdi giver færre
kanter. Differencen imellem de to tærskelværdier er et udtryk for hvor mange
huller der må være i kanterne, eller hvor mange kant-komponenter der må
være. Jo mindre differencen er desto flere kant-komponenter bliver der. Derfor
er kantsvarets kvalitet omvendt proportional med differencen. Formlen giver
en markant bedre angivelse af kvaliteten, men der er stadig ikke så mange
kantpixels, som der kan komme, hvis der foretages optimal manuel tuning.
QER,3 bygger på at få et kantsvar med endnu flere kant-pixels, end med de to
foregående formler. Den giver ganske vist et svar med mange kant-pixels,
men de fleste af dem er støj, hvilket gør formlen ubrugelig. QER,4 er et sidste
forsøg på beregning af kvaliteten, den er heller ikke optimal. Ingen af de fire
formler finder dog så godt et kantsvar, som det der kan findes ved manuel
tuning.
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Figur 6-5: Det optimale kantsvar i følge QER,1formlen: For få kanter!

Figur 6-6: Det optimale kantsvar ifølge QER,3:
For mange kanter!

Selve optimeringsprocessen, foregår ved at løbe en lang række
kombinationer af de tre Canny-parametre (nedre og øvre tærskelværdi, samt
aperture size) igennem. For hver kombination beregnes det resulterende
kantsvar med Canny-algoritmen. Herefter beregnes kvaliteten af kantsvaret,
som evalueres løbende, for at finde den maksimale kvalitet blandt alle
kombinationerne. Tilslut genereres det optimale kantsvar, ved brug de
parametre som gav den maksimale kvalitet.
Som tidligere nævnt kan tærskelværdierne hver spænde fra 0 til 255, imens
aperture size kan være 3, 5 eller 7. Det giver i alt 256×256×3=196.608
kombinationer! Hvis der skulle beregnes kantsvar og dets kvalitet for samtlige
kombinationer, ville det blive en yderst langtrukken optimeringsproces. For at
begrænse tidsforbruget, er det kun hver femte tærskelværdi, og aperture size
3, der afprøves. Forsøg har nemlig vist at denne aperture size altid giver
mindre følsomhed over for støj, i forhold til 5 og 7. Desuden er det som under
den tidligere fintuning af Canny-parametrene, udelukkende de kombinationer,
som opfylder den af J. Canny specificerede betingelse (vist herunder), der
bliver afprøvet.
2 ⋅ Tlower ≤ Tupper ≤ 3 ⋅ Tlower

Beregning af en korrekt kvalitetsfaktor lader til at være det største problem
ved en automatisk optimering af kantsvaret. Det er uden tvivl muligt at finde
frem til en bedre beregning af kantsvarets kvalitet, men det vil være et
forskningsprojekt i sig selv, og overskrider derfor omfanget af dette projekt.
De manuelt tunede parametre (se kildekoden), er tilsyneladende stadig de
bedste på det givne testset. Derfor besluttes det at anvende dem i stedet.

6.2.3 Forbedring og tilpasning af Hough-linierne
Algoritmen beregner antallet af ønskede horisontale Hough-linier, ud fra
antallet af strøer der skal findes. Der skal bruges to Hough-linier til hver strø,
samt to til batchens horisontale kanter, dvs. 10 i dette tilfælde. Som det er nu,
antages det blot at de 10 første i prioritetskøen, er dem der skal bruges for at
optegne de fire strøer. Som eksemplerne herunder viser, er det langt fra

86

Test med virkelige billeder

tilfældet hver gang. Disse fejlplacerede Hough-linier, er også en væsentlig
grund til den lave succesrate.

Figur 6-7: Kantsvaret som ligger til grund for
Hough-linierne til højre.

Figur 6-8: De 10 første Hough-linier i
prioritetskøen. Nederst til højre ses to
overlappende linier. Øverst ses anden
fejlplaceret linie på tværs af tre andre.

Frem for blot at tage de 10 første i prioritetskøen, implementeres en mere
intelligent udtrækning af Hough-linierne, af samme type som den der
anvendes i VS-algoritmen: Hough-linierne ”poppes” af køen en efter en, og
gennemgår en række tests. Dem der består samtlige tests bliver tegnet,
processen afsluttes først når det ønskede antal Hough-linier er fundet.
Som det ses på billederne herover, er et af de store problemer, at Houghlinierne ligger oven i hinanden. Derfor går første test ud på at se om den nye
linie overlapper nogle af dem som allerede er tegnet. Det skal dog være lovligt
for to Hough-linier med en smule overlapning, ellers kan de ikke skære
hinanden, hvilket må siges at være uundgåeligt, med 8 linier i billedet. De to
liniers overlapning evalueres derfor på baggrund af antallet af fælles
overlappende pixels. Kun hvis dette antal er mindre end en given
tærskelværdi (HS_MAX_HOUGH_LINE_OVERLAPPINGS), består linien testen.
Antallet af overlappende pixels, for to Hough-linier, beregnes med funktionen
getNumOfOverlappingPixels(). Se kildekoden.
I uheldige situationer ligger nogle Hough-linier så meget på tværs, at de
”skærer” strøerne over. Dette problem løses ved at teste hvor mange af de
eksisterende Hough-linier, en ny linie skærer. Hvis det antal overstiger en
given tærskelværdi (HS_MAX_HOUGH_LINE_INTERSECTIONS), afvises
Hough-linien. Værdien er fastsat til 2 fordi det skal være lovligt med et
begrænset antal skæringer med andre linier.
En del af linierne er også roteret forkert i forhold til den linie, som ligger på
den modsatte kant af strøen. De bevirker at strø-konturerne ofte enten
”klippes” over, eller bliver større end de i virkeligheden er. Eftersom strøkonturerne er rektangulære, er det meningen at de to Hough-linier, som skal
optegne henholdsvis øvre og nedre kantlinie, samtidig skal være parallelle.
Denne viden om at Hough-linierne skal være parvis parallelle, anvendes
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derfor som endnu en betingelse for at Hough-linierne godtages. To Houghlinier er parallelle hvis de har samme θ-værdi.
Testen implementeres ved at have fire ”kasser”, en for hver strø i billedet.
Hver kasse har én θ-værdi, og de linier der skal lægges i den, skal have
tilnærmelsesvist samme θ-værdi. I hver kasse er der kun plads til to linier,
svarende til henholdsvis øvre og nedre kantlinie på strøen, når de begge er
fundet lukkes kassen. Den første linie der lægges i kassen, bestemmer
kassens θ-værdi. Når en ny Hough-linie skal testes, undersøges alle de åbne
kasser, for at finde en med tilnærmelsesvist samme θ-værdi. Først når der
ligger to linier i hver kasse, afsluttes processen.

6.2.4 Andre småjusteringer
Ved den del af algoritmen hvor konturerne testes, og tegnes hvis de er strøkonturer, tilføjes endnu en test. Den sikrer at konturerne også har den rette
form, som en strø. Dvs. har rette højde/bredde forhold
(MIN_STROE_HEIGHT_WIDTH_RATIO og MAX_STROE_HEIGHT_WIDTH_RATIO),
inden for et givent interval. For at se hvilke konturer der består hvilke tests,
tegnes de alle i et nyt billede (PV_ColorContours.bmp), med forskellig farve
afhængig af hvilken af testene de dumpede. Røde konturer har dumpet
arealkravet. Blå konturer har dumpet højde/bredde kravet. Gule konturer har
en forkert orientering. De grønne konturer er dem der endte med at blive
godtaget som strø-konturer. Se billederne herunder.

Figur 6-9: Inputbilledet af batchen med fire
strøer. Bemærk brændemærkerne på
strøerne til højre.

Figur 6-10: Det resulterende farvede
konturbillede. Bemærk at brændemærkerne
skærer konturerne over. Hvorved de fejlagtigt
bliver for små og derfor ikke kan opfylde
højde/bredde kravet.

Udover de nævnte større ændringer i algoritmen, rettes en række
tærskelværdier. Minimumsafstanden fra en strø-kontur til billedkanten
(MIN_BORDER_DIST) formindskes, for at tage højde for det mindre
størrelsesforhold. Minimumslængden for en Hough-linie nedjusteres ligeså.
Arealkravet til strø-konturerne ændres fra blot at være et minimumskrav, til at
være et intervalkrav (STROE_MIN_AREA og STROE_MAX_AREA).
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6.2.5 Test efter forbedringerne
Efter de omtalte forbedringer og tilpasninger, testes HS-algoritmen igen, med
det samme testset som før forbedringerne. Resultaterne ses på diagrammet
herunder. Succesraten er stadig ikke acceptabel, men dog steget fra 0 til 7 %.
Til gengæld er forbedringerne mere synlige i de andre kategorier.
”Udelukkende fejlmarkering” er faldet markant fra 33 til 13 %.

Udelukkende
fejlmarkeringer
13%
4 strøer
markeret
korrekt
7%
3 strøer
markeret
korrekt
17%

Ingen
markering
0%
1 strø markeret
korrekt
27%

2 strøer
markeret
korrekt
36%

Figur 6-11: Resultatet efter anden test af HS-algoritmen på testbillederne fra Junckers.

Antallet af tilfælde med 3 strøer markeret steg fra 7 til 17 %, imens tilfælde
med 2 strøer markeret steg fra 10 til hele 36 %. Succesraten er som nævnt
langt fra acceptabel.
Som tidligere omtalt er en generel grund til den dårlige succesrate, at det er
svært at få et ordentligt kantsvar ud af de anvendte billeder. Kantsvaret kunne
uden tvivl være forbedret en hel del, hvis kvaliteten af input-billederne var
bedre. Det kunne f.eks. gøres med en række fysiske forbedringer af systemet,
som bedre belysning, en mere nøjagtig fokusering, og måske en højere
opløsning på billederne. Det er tvivlsomt hvor meget succesraten vil kunne
forbedres udelukkende vha. software.

6.3 Test og tilpasning af VS-algoritmen
VS-algoritmen testes først på det nye testset, hvorefter foretages en række
forbedringer og tilpasninger, før den afsluttende test. Fremgangsmåden
beskrives i dette afsnit.
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6.3.1 Test før forbedringerne
VS-algoritmen testes automatisk med de 30 billeder fra testsettet. Som
tidligere nævnt er størstedelen af billederne med væltede stave (de ulige
numre) taget fra laboratorie-testsettet. Det giver selvfølgelig et lidt fordrejet
testresultat, eftersom det med stor sandsynlighed vil gøre succesraten større
end hvis alle billederne havde været fra Junckers. Det er blot noget der skal
tages højde for ved den endelige evaluering af testresultaterne.
Eftersom der på billederne fra laboratoriet er 24 vertikale stave, mens der på
billederne fra Junckers er 35 vertikale stave, skal antallet af stave tilpasses
dynamisk, under den automatiske test. Det gøres ved at sætte antallet af
stave til 35 for lige billednumre, og 24 for ulige billednumre.

Falske
godkendelser
20%

Falske
fejlmeldinger
7%
Korrekt indikation
73%

Figur 6-12: Resultaterne fra første test af VS-algoritmen på testbillederne fra Junckers.

Som det ses på diagrammet herover er succesraten kun faldet fra 90 til 73 %,
i forhold til testen med billederne fra laboratoriet. Der var klart forventet et
større fald, men at faldet ikke er større skyldes bl.a. at en stor del af billederne
stadig er dem fra laboratoriet. De ”falske godkendelser” opstår på de ulige
billednumre, dvs. dem hvor hovedparten er fra laboratoriet, så det er en smule
overraskende at de udgør hele 20 % Når de ”falske fejlmeldinger”, som opstår
på de lige billednumre, dvs. dem hvor alle er fra Junckers, kun er på 7 %. Den
gennemsnitlige kørselstid steg fra 2,92 til 3,28 sek. En succesrate på 73 % er
dog stadig ikke acceptabel, så det giver god grund til yderligere tilpasninger
og forbedringer.

6.3.2 Forbedring og tilpasning af VS-algoritmen
Som i HS-algoritmen, er der et generelt problem med at kantdetekteringen er
mangelfuld. Eftersom der her ikke blev fundet en velegnet metode til at
forbedre den vha. software, vil der heller ikke blive brugt flere kræfter på det i
VS-algoritmen.
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Blandt testresultaterne ses ofte et problem med at de horisontale Hough-linier,
er placeret forkert. Se f.eks. billedet herunder. Som det er nu tages blot den
bedste linie i øverste halvdel, og den bedste linie i nederste halvdel af billedet.
Det kan resultere i at det ikke er batchens kantlinie der afbilledes, men
derimod støj, som godtages blot fordi det ligger på den modsatte side af
billedets midte, i forhold til den korrektplacerede Hough-linie.

Figur 6-13: Eksempel hvor de horisontale
Hough-linier placeret for tæt på hinanden,
blot fordi de ligger på hver sin side af
billedets midte.

Figur 6-14: Eksempel hvor ikke alle kanter
imellem stav-konturerne er fundet, og de
derfor smelter sammen til større konturer.
Samme farvekoder som tidligere beskrevet.

Problemet løses med en lidt mere intelligent metode. Alle de fundne
horisontale Hough-linier ”poppes” af prioritetskøen, en efter en. Blandt de
linier som har den korrekte orientering, dvs. er tilnærmelsesvist vinkelrette på
de vertikale Hough-linier, findes de linier med den minimale og den maksimale
ρ-værdi. Dog kun værdier fra 0 til højden af billedet. Disse linier svarer, med
stor sikkerhed, til henholdsvis øvre og nedre kantlinie af batchen.
Et andet problem er at det ofte er svært blot på baggrund af stav-konturernes
bredde, at se om den er væltet eller ej. Resultatet er direkte afhængigt af den
fundne normalbredde blandt alle stavene. Endestaven antages kun at være
væltet hvis dens bredde er min. dobbelt så stor som normalbredden.
Normalbredden er imidlertid kun pålidelig hvis alle stav-konturer i batchen er
fundet og adskilt. Hvis nogle stave pga. dårligt kantsvar, ikke er adskilt virker
de selvsagt bredere, og bidrager derfor til en fejlagtig normalbredde. Se
billedet i figur 6-14. Problemet løses ved kun at anvende en dynamisk
beregnet normalbredde, hvis alle stav-konturer i batchen er fundet. Hvis ikke
det er tilfældet, anvendes en konstant normalbredde. Desuden ændres kravet
for om en endestav er væltet, således at endestavens bredde nu skal ligge
inde for et interval relativt til normalbredden (MIN_STAVE_WIDTH_FACTOR og
MAX_STAVE_WIDTH_FACTOR).
For at undgå fejlagtigt store stav-konturer, som et resultat af manglende
kantdetektering imellem dem, tilføjes også et maksimums areal kriterium for
stav-konturerne. Således at deres areal nu også skal ligge inde for et interval
(imellem MIN_STAVE_AREA og MAX_STAVE_AREA), for at de kan blive
godtaget. For at kompensere for at batchen på mange af billederne ligger
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meget tæt opad billedets øvre og nedre kanter, imens der stadig er god
afstand ud til sidekanterne af billedet, deles kravet om min. afstand fra en
stav-kontur ud til billedkanten op i to, til henholdsvis x- og y-retningen i billedet
(MIN_X_BORDER_DIST og MIN_Y_BORDER_DIST). Udover de nævnte
forbedringer blev der fortaget en række småjusteringer af de eksisterende
tærskelværdier og konstanter. Bl.a. blev opløsningen af Hough-linierne
forøget, for at tage højde for mindre størrelsesforhold i billedet. Som det ses
på figur nr. 6-14, er der som i HS-algoritmen, også blevet tilføjet generering af
et billede, som viser alle de fundne konturer i forskellige farver, afhængigt af
hvilke tests de dumpede.

6.3.3 Test efter forbedringerne
Efter forbedringerne testes algoritmen igen med samme testset som før. Den
automatiske test resulterede en yderst tilfredsstillende succesrate på 100 %,
og en gennemsnitlig kørselstid på kun 3,97. Se screenshottet herunder.
Succesraten er dog ikke nødvendigvis en garanti for at de væltede endestave,
og batchen er markeret korrekt. Derfor gennemses output-billederne også
manuelt. Stavene er i det det store hele markeret korrekt, dog kan der være
en unøjagtighed på nogle få pixels, pga. billedernes uskarphed. Igen skal der
tages højde for at en stor del af billederne stammer fra laboratorie-testsettet.
Succesraten ville med stor sandsynlighed ikke være så høj, hvis alle
billederne var fra Junckers, men ud fra det givne testset kunne resultatet ikke
blive meget bedre.

Figur 6-15: Screenshot af terminalvinduet efter succesfuld autotest af VS-algoritmen.
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Fremtidsperspektiver
Dette projekt har virket som et forprojekt, for Junckers, inden det egentlige
automatiserede ilæggersystem evt. skulle designes og implementeres. Målet
var at kortlægge mulighederne for anvendelse af computer vision, til
detektering af stavenes placeringer.
Selvom der blev opnået ganske gode resultater, efter en lang række tests og
tilpasninger, er det udviklede detekteringssystem, stadig ikke den optimale
måde at detektere stavene på. Systemet er ganske enkelt alt for følsomt
overfor de stærkt varierende træteksturer. Det er derfor min umiddelbare
overbevisning at der i stedet bør satses på et detekteringssystem, som
udelukkende er følsomt overfor stavenes fysiske dimensioner, ikke deres
farve og teksturer. Det kunne f.eks. baseres på laser linie triangulation.
En teknologi som laser scanning, vurderes ikke at være aktuel, eftersom
Junckers tidligere har haft dårlige erfaringer med denne. Teknologien er
afhængig af objekternes (stavenes) evne til at reflektere laserlyset. Problemet
Er at denne evne selvfølgelig er dårligere ved stavens sorte knaster, i forhold
til resten staven. Derfor er denne teknologis pålidelighed også afhængig af
stavens tekstur.
Håbet er at dette projekt har kunnet virke som afsæt, for det endelige design
af detekteringssystemet, og om ikke andet så hjælpe med at udelukke
uegnede detekteringsteknologier, som f.eks. passiv vision. Der er således i
princippet mulighed for at detekteringssystemet kan videre/færdigudvikles i et
fremtidigt projekt, evt. igen som et samarbejde imellem DTU og Junckers.
Under projektets udarbejdelse har Junckers dog måtte nedprioritere opgaven
med automatisering af ilæggerproccesen. Det skyldes at Junckers
begrænsede midler, som i enhver anden virksomhed, ønskes anvendt der
hvor det pt. er strategisk rigtigt. I Junckers tilfælde har en opgradering af
pakkeanlægget derfor pt. fået højest prioritet. Det er stadig yderst
ønskværdigt med en automatisk ilægning af stavene, men usikkert hvornår
det får grønt lys.
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Konklusion
Som nævnt i indledningen, blev dette projekt valgt fordi det omhandler et
automatiseringsproblem fra den virkelige verden. Desuden selvfølgelig fordi
løsningen af problemet, ligger inden for mit felt, og kunne komme til at
omhandle netop de emner som interesserer mig mest, så som computer
vision og robotter.
Jeg havde fra starten en idé om hvordan problemet med detektering af
stavene kunne løses, vha. af laser linie triangulation. Projektet blev dog
klassificeret som et forprojekt, med det formål at kortlægge de forskellige
muligheder for detektering af stavene. Derfor blev det i samråd med mine
vejledere, i første omgang, fastlagt at der skulle afprøves tre forskellige
detekteringsteknologier.
Projektet blev dog senere begrænset til kun at omfatte passiv vision, eftersom
den viste sig at kræve langt mere udviklingstid end først antaget, hvilket jo
også ofte ses i computer vision projekter generelt. Valget stod derfor imellem
at få passiv vision detekteringen færdigudviklet og afprøvet, eller at få
afprøvet de to andre teknologier, og så ende med et projekt bestående af tre
halvfærdige ikke-gennemtestede detekteringsteknologier. Her er det klart at
første scenario må være at foretrække.
Udvikling af computer vision er netop kendt som yderst tidskrævende, fordi
der skal utroligt mange kontinuerte tests og forbedringer til, for at opnå
stabilitet overfor de store datamængder der findes i billeder. Hvad der ellers
synes nemt for et menneske, som f.eks. at se hvor strøerne ligger, er absolut
ikke nemt for en computer. OpenCV blev anvendt for at spare tid på
implementering af standard vision algoritmer (f.eks. Canny, og kontur
detektering). Eftersom jeg aldrig har prøvet at arbejde med OpenCV før, måtte
den tid som blev sparet på implementeringen dog bruges på at lære OpenCV.
Dels selvfølgelig de forskellige funktioner, men i endnu større grad at forstå
opbygningen af de datastrukturer som funktionerne returnerer. Der findes pt.
ikke noget litteratur om OpenCV, kun de minimalistisk kommenterede
reference sider der følger med OpenCV, og en forældet PDF-fil [OpenCV]
hvor størstedelen af funktionerne ikke længere eksisterer.
Der blev udviklet, og testet, to detekteringsalgoritmer: HS-algoritmen og VSalgoritmen. HS-algoritmen, til detektering af strøerne, kom til at virke perfekt
med billederne fra laboratoriet, men dog ikke med dem fra Junckers. VSalgoritmen, til detektering af væltede endestave, endte med også at virke på
billederne fra Junckers. Der er dog stadig to af de kendte fejltyper, som
systemet ikke kan detektere: buede endestave og ujævne strøer. Buede
endestave kan muligvis detekteres med VS-algoritmen, men det er ikke blevet
afprøvet tilstrækkeligt. Ujævne strøer er stort set umuligt at detektere,
udelukkende ud fra et oven fra og ned billede. Der har ganske enkelt ikke
været tid til at designe, implementere, og teste detektering af de to sidst
nævnt fejltyper.

95

Testsettenes størrelse var begrænset til henholdsvis 100 og 30 billeder, fra
laboratoriet og fra Junckers. At algoritmerne virker på disse testset, giver et
praj om at de er på rette kurs, men det garanterer i sig selv ikke at de også
virker på 1000 eller flere billeder, hvilket må siges at være et krav, for at
systemet ville kunne sættes i drift på Junckers.
Et af de mest markante problemer, ved de afsluttende tests af algoritmerne,
var at få et ordentligt kantsvar ud fra testbillederne. Kantsvaret kunne sikkert
forbedres en smule vha. dynamisk justering af Canny-parametrene, men det
kunne uden tvivl være forbedret markant, hvis kameraet var bedre fokuseret,
hvis der var bedre belysning, og evt. bedre opløsning på kameraet. Alle disse
fysiske faktorer, er der ikke blevet taget nok højde for under dette projekt. Set
i bakspejlet havde det nok været en fordel, hvis der f.eks. var skyggefri
belysning under optagelse af testbillederne. Præcis fokusering af kameraet i
toppen af en 4 m aluminiumsstang, under optagelserne på Junckers, er
selvfølgelig problematisk, men det havde uden tvivl også været fordelagtigt.
Hvis kameraet havde taget billeder i 640×480 i stedet for 320×240, havde der
været flere detaljer i billederne, og det havde muligvis også kunne bidrage til
et bedre kantsvar, især på billederne fra Junckers.
Udover de to detekteringsalgoritmer, blev der udviklet en forbedret version af
den velkendte Hough-algoritme. Den nye version har to markante fordele, i
forhold til den almindelige SHT (Standard Hough Transform): I stedet for at
lade en akkumulator-tærskelværdi bestemme om en linie skal genereres eller
ej, genereres alle de linier som består af min. to punkter. De indsættes i en
prioritetskø, med den bedste linie først. Derefter er det så op til brugeren at
”poppe” det ønskede antal linier, som jo i dette tilfælde er veldefineret, af
køen. Den anden fordel er at akkumulator-arrayet normaliseres, således at
linierne får mere fair muligheder, for at opnå en høj akkumulator værdi. I SHT
har diagonale linier klart nemmere ved at opnå en høj akkumulatorværdi, i
forhold til f.eks. en lodret linie, fordi de er længere, og derfor kan gå igennem
flere punkter. Det er min overbevisning, at den forbedrede Hough-algoritme
også kan finde anvendelse i andre applikationer, og det er derfor mit mål at få
den optaget i OpenCV-biblioteket.
Når alt kommer til alt, er der blevet udarbejdet et færdigt og gennemtestet
projekt, frem for tre halvfærdige projekter, som det nok var endt med, hvis den
oprindelige problemformulering var blevet overholdt. Det er for mig en stor
tilfredsstillelse, at have afsluttet projektet på denne måde. Junckers har ikke
fået et færdigudviklet detekteringssystem ud af projektet, men har om ikke
andet fået analyseret automatiseringsproblemet nærmere, og udelukket nogle
af de mulige detekteringsteknologier til stavstablerne. Således at Junckers
ikke skal starte helt fra bunden, når de på et tidspunkt beslutter sig for at få
automatiseret ilægningen af stave i pressemaskinerne.
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Projekt navn

Automatisk ilægning Gl. pressehal - Fase 1 (Forprojekt)
Område/afdeling/prod.linie/proces

Sted nr.

B-PT
Projekt ejer

Projekt leder

A eller B projekt

Dan Rasmussen

Jakob Mallan

B – projekt

Projektbeskrivelse
Stave fra savværket bliver i dag manuelt afpalleteret
når de skal prestørres i afdeling B. Stavene bliver
robotstablet på en råpalle i savværket (afdeling A) i et
såkaldt halvkompakt stablemønster. Herefter
bliver de dampet i ca. 2 timer hvorefter de køres til
presse 1-5 for manuel afstabling (se foto).
Den manuelle afstabling er fysisk krævende og på kant
med arbejdstilsynets regler. Der ønskes derfor udviklet
en automatisk afstabling som kan tilgodese det fysiske
arbejdsmiljø samtidig med, at investeringen er
økonomisk attraktiv.
(Specifikation vedlægges senere)

Formål / Nyttemål

kr/år

Produktionskapacitet:
Kravet til robotkapaciteten er 3300 stav/45 min (tynd stav).
Under pressetørringen fyldes plader til næste tørring, så flaskehalsen er selve tørreprocessen og der kan
således ikke skabes større produktionskapacitet selvom afstablingen foretages hurtigere.
Produktionsomkostninger (kostpris):
Der bruges i dag 10 mand pr skift til afpalletering i presse 1-5. Ved en automatisk afpalletering forventes en
reduktion på 3 mand pr skift.
1.800.000 kr/år
Besparelse pr. år:
3 mand/skift x 2 skift/dag x 300.000 kr/år mand = 1.800.000 kr/år

Driftsomkostninger/vedligehold/service (kapacitetsomk./IPO/energi):
Der må påregnes ekstra vedligeholdelsesomkostninger til robotinstallationen

100.000 kr/år

Miljø og arbejdsmiljø:
Der skal skabes en, for Arbejdstilsynet, acceptabel arbejdsplads.

Samlet beløb for nyttemål, kr/år

1.700.000

Usikkerhed i %

10 %

Signatur
________________________________
________________________________
Projektejer / dato
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Appendiks C – Brugervejledninger
C1 - Kørsel af detektorprogrammet på en server
1. Kompilering af kildekoden
(kun nødvendig i udviklingsfasen)
Kildekoden til detektorprogrammet kompileres fra KDeveloper.
2. Afslutning af igangværende detektorprogram på serveren
(kun nødvendigt i udviklingsfasen, hvis detektorprogrammet allerede kører)
For at den nyeste version af detektorprogrammet kan kopieres over på
serveren, er det nødvendigt at afslutte den tidligere version, hvis den kører på
serveren. Det gøres ved at trykke ”q” [enter], i server-terminalen.
3. Kopiering af detektorprogrammet over til serveren
(kun nødvendig i udviklingsfasen)
En terminal opstartes for ”ex22” root på det lokale netværk (Automation). For
at følgende kommandoer kan udføres, skal detektorprogrammet på serveren
være afsluttet. Det gøres ved at trykke ”q” [enter].
● cd project/debug/src

[enter]

● scp project allan@ppp1:/home/allan/proj/bin

[enter]

● [password til serveren] [enter]
4. Opstart af detektorprogrammet på serveren
(kun muligt for udvikleren)
En ny terminal for ”ex22” root på det lokale netværk opstartes. Følgende
kommandoer skrives:
● ssh allan@ppp1

[enter]

● [password til serveren] [enter]
● cd proj/bin

[enter]

● ./project

[enter]

Detektorprogrammet startes nu op på serveren, og følgende skulle gerne
udskrives i terminal-vinduet:
5. Opstart af klientprogrammet
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(muligt fra enhver maskine på netværket)
Dette program kan køres fra enhver terminal på lokal netværket, hvis
klientprogrammet blot er installeret. Fra ”ex22” root foregår det på følgende
måde:
● cd setup/camcomp1-07/bin
● uclient

[enter]

[enter]

Clientprogrammet startes nu op, og der skal oprettes forbindelse til
detektorprogrammet på serveren, med følgende kommando:
● connect ppp1

[enter]

Detektorprogrammet kan nu afprøves fra klientprogrammet, med de de
kommandoer som beskrives i brugervejledningen ”Kommandoer til
detektorprogrammet”.
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C2 - Kommandoer til detektorprogrammet
Detektorprogrammet nedarver fra det eksisterende camcomp kamera-serverprogram, udviklet af Christian Andersen.
Ændring af kameraets opløsning og framerate
## camset width=[kolonner] fps=[framerate]

[enter]

Automatisk test af Canny-kantdetektoren
## CannyTest

[enter]

Detektering af strøer vha. passiv vision
## hs

[enter]

Detektering af væltede endestave vha. passiv vision
## vs

[enter]

Optagelse af et testset fra kameraet
## GetTestSeq

[enter]

Detektering af strøer vha. passiv vision
## AutoTest type=[type] samples=[samples]
type:

”hs” hvis det er HS-algoritmen der skal testes
”vs” hvis det er VS-algoritmen der skal testes

samples:

Antallet af billeder i testsettet, typisk 100

[enter]

Appendiks D – CD-ROM
Til denne rapport er der vedlagt en CD-ROM. Den indeholder: denne rapport i
elektronisk form, fotos, kildekode for detekteringssystemet, camcomp, og
OpenCV, billederne fra de anvendte testset, resultat billederne fra de udførte
tests, regneark med testresultaterne m.m.
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