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Förord
I det här förordet vill jag passa på att tacka alla som har hjälpt mig att genomföra ett intressant
examensarbete inom automationsteknik. Examensarbetet är utfört på kandidatnivå på högskolan i Skövde och arbetet utfördes på företaget Ecco Finishing AB i Skara.
Ett stort tack till min handledare på högskolan i Skövde Klas Hedenberg som har varit till
stor hjälp under arbetets gång och alltid hjälpt mig med frågor och funderingar kring examensarbetet.
Ett stort tack till min handledare på Ecco Finishing AB, Martin Starck som alltid varit till
hjälp. Martin Starck har alltid haft input på frågor och funderingar som har uppstått under
examensarbetet.
Till sist vill jag även tacka min examinator Stefan Ericson för feedback och påpekandet som
jag fick efter Mid-Term presentation.

Bashar Potros

III

6 mars 2018

Framställning av mätmetod för att
upptäcka defekta luftmunstycken

Institutionen för ingenjörsvetenskap
Högskolan i Skövde

Sammanfattning
För att upptäcka defekta luftmunstycken har Ecco Finishing AB i Skara tagit fram en ny
provutrustning som ska ersätta en otillförlitlig och osäker befintlig provmaskin. Ecco Finishing AB vill hitta en tillförlitlig och säker mätmetod som ska mäta mängd vatten i 50
provrör. Examensarbetets övergripande mål är att hitta en noggrann och repeterbar mätmetod
för nivåmätning av vätska i provrören. Två mätmetoder utvärderades som är mest lämpliga
för nivåmätningen, visionsystem och mätning genom vägning. Anledningen till att valet hamnade på dessa två mätmetoder är provutrustningens provrör, dels att det är många mätpunkter
och för att det är små provrör. Det gjordes tjugo experiment för visionsystem och tjugo experiment för vägningsmetod för att utvärdera och beskriva för - och nackdelar. Experimenten
av visionsystem och vägning gjordes först i laborationsfas för att sedan testas på företagets
befintliga provutrustning. Resultaten av mätningar sparades i ett Excel-ark som användes för
att utvärdera insamlade data. Utvärderingarna jämfördes mot uppsatta mål, tillförlitlighet,
noggrannhet, repeterbarhet, automatisk rapportering av resultat och tid för mätningen. Visionsystem rekommenderas för fortsatt arbete och implementation på den befintliga provutrustningen.

Nyckelord
Arduino, Visionsystem, OpenCV, Visual Studio, öppen källkod, Micro lastcell.
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Abstract
To detect defective air nozzles, Ecco Finishing AB in Skara has developed a new test equipment to replace an unreliable and uncertain existing test machine. Ecco Finishing AB wants
to find a reliable and safe measurement method that will measure the amount of water in 50
test tubes. The overall goal of the thesis is to find a precise and repeatable measurement
method for level measurement of fluid in the test tubes. Two measurement methods were
evaluated that are most suitable for level measurement, vision systems and measurement by
weighing. The reason for the choice of these two measurement methods is the test tubes of
the test equipment, and that there are many measuring points and because of the small test
tubes. Twenty experiments for vision systems and twenty experiments for weighing method
were made to evaluate and describe pros and cons. The experiments of vision systems and
weighing were first made in the laboratory phase and then tested on the company's existing
test equipment. The results of measurements were saved in an Excel sheet used to evaluate
collected data. The evaluations were compared to set goals, reliability, accuracy, repeatability, automatic reporting of results and time of measurement. Vision systems are recommended for continued work and implementation on the existing test equipment.

Keywords
Arduino, Visionsystem, OpenCV, Visual Studio, open source code, Micro loadcell.
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Introduktion
Företagsbakgrund
Privatägda företaget Ecco Finishing AB har funnits i Skara sedan 1931 och i dagsläget finns
det 26 anställda (Ecco Finishing, 2017). Ecco Finishing AB tillverkar högkvalitativa produkter och tillhandahåller bland annat sprutpistoler som kunden kan använda för att applicera
olika flytande material. Förutom sprutpistoler erbjuder företaget ett brett sortiment av luftmunsstycken som monteras ihop med sprutpistoler för att få ett önskat resultat av sprutbild
och sprutvinkel. Produkterna säljs över hela världen med hjälp av agenter och återförsäljare
(Ecco Finishing, 2017). I företagets långa kundlista finns bland annat biltillverkare som
Volvo och Toyota men även möbelföretag som IKEA, industriföretag Atlas Copco och teknikföretag som Apple. Företagets kunder använder produkterna för att applicera olika medier
som lim, vax, färg, tätningsmassa samt alla typer av våtfärg (Ecco Finishing, 2017).
Problembeskrivning
Ecco Finishing AB värdesätter en hög kvalité på sina produkter, därför vill företaget säkerställa att defekta luftmunstycken skall upptäckas innan de hamnar hos kunden. Med defekta
luftmunstycken menas en osymmetrisk eller felfördelad sprutbild. I dagsläget testas luftmunstycken i en Spray Equipment Air Vertical Analyzer, SEAVA, maskin som är gammal och
osäker. Detta utförs genom att maskinen mäter lufttrycket vid olika positioner för luftmunstyckens sprutområde. Metoden som används är osäker och otillförlitlig för att den bara mäter
luftens påverkan när i verkligheten appliceras olika medier för att sedan sprutas med en sprutpistol (Ecco Finishing, 2017). Företaget vill ha hjälp med att mäta vätskenivåer i 50 provrör
som tillhör en provutrustning, se figur 1. Företaget vill hitta en säker och tillförlitlig men
också billig mätmetod för att mäta mängd vatten i dessa provrör. I dagsläget avläsas vattennivåerna från provrören manuellt och matas in i ett Excel-ark som visar en graf över hur
sprutbilden ser ut. Provrören är 150 mm långa och har en diameter på 10 mm.

Figur 1. Provutrustningen, 50 provrör

Syfte
Syftet med examensarbetet är att jämföra, studera och föreslå en säker och tillförlitlig mätmetod för att mäta mängd vatten i 50 stycken provrör. Dessa provrör tillhör en provutrustning
som Ecco Finishing AB har tagit fram för att upptäcka defekta luftmunstycken.
Examensarbetet kommer att omfatta ett antal delmål och den utvalda metoden skall uppfylla
vissa kriterier och ha följande förutsättningar. Dessa delmål och kriterier är följande:
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• Studera och jämför olika mätmetoder för att mäta mängd vatten i ett framtaget provrör samt genomföra ett antal funktionstester i en laborationsfas
• Mäta vätskenivån i provrör noggrant och automatiskt, det vill säga att felet
på mätningen inte ska avvika mer än 5% på provrör 6–45. Provrören 1–5
och 46–50 är mindre viktigt för mätningen.
• Metoden skall vara repeterbar, det vill säga att den ger samma resultat om
mätningen ska upprepas under samma förutsättningar. Felet på mätningen
ska inte avvika mer än 1% på provrör 6–45. Provrören 1–5 och 46–50 är
mindre viktigt för mätningen.
• Rapportera resultatet av nivåmätningen på ett smidigt sätt efter varje mätning, det vill säga att resultat rapporteras direkt till en dator, istället för att
göra det manuellt.
• Framtagna mätmetoder skall inte vara dyrare än 30 000 kr.
• Mätningen ska inte ta längre tid än 2:30 minuter
• Presentera samlade in-och utdata värden från de mätmetoderna på ett lämpligt sätt, till exempel en graf på Excel. Vidare kan en utvald mätmetod
testas på provutrustningen och i dess befintliga provrör till själva provutrustningen.
Avgränsningar
Examensarbetet kommer dock inte att omfatta följande:
• Utveckling av sprutmetod
• Uppsamling av vätska
• Automatiseringen av framtagen provutrustning
Examensarbetet kommer att innehålla tre antagande och dessa är följande:
1. Använda Arduino Uno mjukvara och hårdvara för utvärdering av olika mätmetoder.
2. Använda Arduino bibliotek och andra koder som finns tillgängliga som öppen källkod
3. Använda programvarubibliotek OpenCV
Anledningen till att Arduino kommer att användas i examensarbete är enkelheten att hitta
och anpassas tillgängliga koder efter eget behov.
Motivet till varför just OpenCV skall användas är att OpenCV finns för gratis nerladdning
och kunskap kan införskaffas enkelt genom att söka på Internet.
Hållbar utveckling
Begreppet hållbar utveckling introducerades först av FN 1980 som presenterade sustainable
development. FN förklarade innebörden av hållbar utveckling som att använda resurser i naturen utan att förbruka dem. Några år senare och specifikt år 1987, nämndes begreppet
sustainable development av Gro Harlem Brundtland som var FN tillsatta kommissions ordförande. Hållbar utveckling fick en annan definition i brundtlandkommissionen som lydde
på det sättet, ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande
generationer att tillfredsställa sina behov”. (Sundqvist, 2003)
Diskussioner om hållbar utveckling brukar vanligtvis innefatta tre centrala dimensioner eller
krav område. Dessa tre dimensioner som representerar olika områden inom hållbar utveckling är miljö, ekonomi och samhälle. Första dimensionen avser ekologiska och miljömässiga
aspekter som handlar om bevarande av naturresurser och biologisk mångfald. Andra dimensionen avser samhälle eller sociokulturella aspekter som handlar om social rättvisa, sociala
förväntningar samt kulturella och politiska styrsystem. Den ekonomiska dimensionen handlar om ekonomisk tillväxt och ekonomisk balans som inte äventyrar naturresurser eller människohälsa. (Gröndahl & Svanström, 2011).
En viktig aspekt som WWF, (2016) världsnaturfonden lyfter upp när det gäller hållbar utveckling att den ekonomiska dimensionen dominerar i förhållande till de andra dimensioner,
sociala och ekologiska. Det som menas med det är att någon hänsyn inte tas varken till de
sociala eller ekologiska dimensionerna.
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Med ekologisk hållbar utveckling menas allt som ingår i jordens ekologiska system och inkluderar klimatsystem, luft- och vattenkvalitet samt jordens energi. Dagens generation producerar och tillverkar varor och tjänster men måste samtidigt ha i beräkningarna att nästkommande generationer också kan tillgodose sina egna naturresurser. Därför ska det finnas en
balans på hur mycket som ska användas och hur lång tid det tar för naturen att kunna återskapa dessa resurser. (KTH, 2015).
Enligt KTH (2015) kan alla bidra till ekologisk hållbarhet genom att göra ett aktivt val på hur
vi människor reser, lever, bor och använder resurser. Insatser för att uppnå en ekologisk hållbar utveckling kan omfatta alla studier, det vill säga individens påverkan, kommunalt, regionalt, samarbete inom ett landsgränser och globalt samarbete mellan alla länder. KTH (2015)
påpekar också hur viktigt det är att ta vara på naturen för att båda vår ekonomi och vårt
samhälle är beroende av naturresurserna.
Den ekonomiska hållbarheten kan definieras på fler olika sätt beroende på vilka hållbarhetsmetoder som används som utgångspunkt. En av dessa definitioner är att ekonomisk hållbarhet
inte får påverka den sociala eller den ekologiska hållbarheten negativt, det vill säga att ekonomiska hållbarheten måste ta hänsyn till naturresurserna samt de sociala aspekterna. Medan
en annan definition anser att ekonomisk hållbarheten är en naturlig konsekvens av en ekonomisk tillväxt och att det kan ske på bekostnad av den sociala och ekologiska hållbarheten.
Det finns även andra definitioner som menar att ekonomi inte nödvändigtvis behöver påverka
utvecklingen av hållbarheten. (KTH, 2015).
Det som omfattar en social hållbar utveckling är att samhället är jämställt omformat och att
alla människor är lika värda och har samma förutsättningar (Folkhälsomyndigheten, 2016).
Folkhälsomyndigheten (2016) menar att människor i ett social hållbart samhälle har en möjlighet att leva ett trivsamt liv och att utvecklas. För att samhället ska utvecklas måste människor lita på och ha förtroende för varandra och aktivt delta i samhällsutveckling. Ett demokratiskt samhälle där alla människor kan känna sig rättvist behandlade kan anses som social
hållbar utveckling. Vidare menar Folkhälsomyndigheten (2016) att välfärd angående en
social hållbar utveckling tillgodoser ett antal viktiga principer så som mänskliga rättigheter,
alla människor ska vara delaktiga oberoende av deras bakgrund.
1.5.1 Examensarbeten och Ingenjörens möjligheter och ansvar
Enligt Gröndahl & Svanström (2011) kommer ingenjörers arbete och insats i samhället att ha
stor vikt i att uppnå en hållbar utveckling. Med hjälp av olika tekniska lösningar som ingenjörer bidrar med kommer många miljöproblem att lösas och naturresursen kommer att utnyttjas på ett bättre sätt. Gröndahl & Svanström (2011) menar att nya energilösningar som bygger
på förnyelsebar energi som bland annat sol, vatten och vind kommer att byggas av tekniskkompententa personer. För att uppnå ett hållbart samhälle är det viktigt att ingenjörer kan
samarbeta och kommunicera med andra yrkesgrupper för att skapa en helhetsbild. Nya utexaminerade ingenjörer eller blivande ingenjörer kommer att kunna arbeta i många år, därför
är det viktigt att dessa ingenjörer få en helhetssyn på hållbar utveckling samt hur ett hållbart
samhälle 2050 kan nås. (Gröndahl & Svanström, 2011)
Eftersom examensarbetets syfte är att upptäcka defekta luftmunstycken innan det hamnar hos
kunden kan den ekonomiska och den ekologiska hållbarheten anses vara gällande med positiv
inverkan. Med hjälp av lämplig mätmetod kan kvaliteten på luftmunstycken säkerställas och
risken elimineras för reklamationer och kassationer. Resor som utförs till kunden för justering
av defekta luftmunstycken kostar företaget väldigt mycket pengar och har en dålig inverkan
på miljön. De tekniska experimenten kommer att hjälpa företaget att välja rätt teknik för
testning av luftmunstycken. Det kommer att medföra en ekonomisk besparing för företaget
som kan ha nytta av examenarbetet, som är baserat på teorin, och därmed fatta ett rationellt
beslut om vilken mätmetod som är lämpligast. Detta kommer på lång sikt att påverka den
ekonomiska och ekologiska hållbarheten positivt.
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Vetenskaplig referensram
Nivåmätning – allmänt
Det finns många sätt att mäta nivåer i vätskor genom att bland annat använda resistiv givare,
optisk givare, kapacitiv givare och magnetisk givare. Beslutet om vilken givare som ska användas beror på många faktorer, men vilket mediet som ska mätas är ofta en avgörande faktor. (Fraden, 2004)
Många företag och industrier använder olika mätmetoder och mätsystem för att övervaka och
mäta vätskenivåer. Modern elektronik möjliggör att nivåer i vätskor kan mätas och kontrolleras relativt billigt och effektivt. För att kunna räkna ut volym och massa hos en vätska i en
behållare som har känd geometri används nivåmätning. Det finns många miljöparametrar
som kan påverka nivåmätning som bland annat temperatur, täthet, vibration, och mätvinkel.
Nivåmätning kan delas in i två kategorier:
•
•

Kontinuerlig nivåmätning, ständig mätning av nivån vid varje tidpunkt
Gränslägesmätning, varningssignal när vätskenivå når en viss punkt

Tekniken som används för att mäta nivån kan vara:
•
•

Direkt, att nivåmätning sker direkt utan att behöva beräkna något annat först
Indirekt, det vill säga att mätning av nivå är beroende av en annan storlek och för
att beräkna nivån måste till exempel tryck eller kapacitet hos en vätska beräknas
först. (Grahm, Jubrink, & Lauber, 1990)

2.1.1 Tryckmätning
Denna metod används för att indirekt mäta nivåer i vätskor genom att mäta trycket som vätskor orsakar. För att mäta höjden av en vätska i en behållare mäts tryckförändring och nivåvariationer identifieras vid olika tidpunkter, därigenom måste mediets densitet vara känd, se
Figur 2. (Grahm, Jubrink, & Lauber, 1990). Gravitationen(g)= 9,81 𝑚/𝑠 2
𝑝
ℎ=
𝜌∗𝑔

Figur 2. Nivåmätning enligt tryckmetoden (Grahm, Jubrink, & Lauber, 1990). Publicerat med tillstånd

Höjden av vätska betecknas med h, och trycket som orsakas av vätskor betecknas med 𝑝.
Medan 𝜌 står för densitet av vätskor.
Nackdelen med tryckmätning är att trycket kan variera stort beroende på temperatur hos vätskan som ska mätas och att felaktig läsning av trycket vid en annan vinkel på ytan i vätskan
än 90 grader. Några fördelar med tryckmätning är högupplösning och mätsensor behöver inte
vara i kontakt med vätskan som ska mätas.
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2.1.2 Mätning med lod
Figur 3 visar en metod som tillämpas genom att använda en känselkropp (lod) som är sänk och höjbar i en tank, i en behållare vars medium som är applicerat i vill mätas kontinuerligt.
Metoden prioriteras vanligtvis när den kapacitiva metoden inte är genomförbar, den kapacitiva metoden kommer att presenteras i kapital 2.5. Genom den sänk – och höjbara loden kan
nivån i en vätska kännas av mekaniskt (Grahm, Jubrink, & Lauber, 1990). Grahm el at (1990)
menar att metoden används för mätning av nivå eller förskjutning i både fast och flytande
medier. Med hjälp av ett lod kan nivåändring i en vätska detekteras och en styrsignal representeras. Tyngden som mätningsändamål kan kopplas till en lägesomvandlare, det vill säga
en direktgivare. Tillämpningsområdet för denna metod förekommer inom mätning av grundvatten och brunnar. Fördelen med denna metod är att användaren kan välja längd på kabel
som är kopplad till lodet, medan nackdelen är märkbar mekanisk belastning (friktion).

Figur 3. Gravitationsvätskenivåsensor med ett lod (Fraden, 2004, s. 255). Publicerat med tillstånd

2.1.3 Deplacement- och flottörmätare
Mättekniken för en deplacementsmätare bygger på Archimedes princip som innebär att lyftkraften är lika stor som tyngden av den underträngda vätskan. Stigande vätskenivå kommer
leda till att en större del av en mätkropp befinner sig i mätmeditet och tvärtom om nivån
sjunka kommer mätkroppen att bli tyngre. Ett momentbalanssystem används i samband med
denna metod för att detektera kraftändringen som överförs från mätkroppen. (Grahm,
Jubrink, & Lauber, 1990)
En flottörmätare kan användas i både öppen och sluten tank för att mäta nivå i en vätska, se
Figur 4. För att kunna implementera tekniken måste flottörmätare innehålla en flottör, en länk
för att överföra flottörens rörelse och en omvandlingsenhet för lämplig presentation av signalstorheten. (Grahm, Jubrink, & Lauber, 1990). Denna metod kan förekomma i en toalettbehållare, där flottören är direktkopplad till en vattenventil för att reglera den, antigen stänga
eller öppna. (Fraden, 2004)
För att metoden skall kunna tillämpas och få en tillräcklig slaglängd krävs det att stort utrymme, vilket anses vara en nackdel med just denna princip av mätning. Fördelen med denna
metod är att det är någorlunda billigt.

Figur 4. Flottörmätare – princip (Grahm, Jubrink, & Lauber, 1990). Publicerat med tillstånd

2.1.4 Nivåmätning genom vägning
Genom att väga vätska som finns i en behållare kan vätskenivån bestämmas och presenteras
direkt på en bildskärm. Ett elektroniskt mätsystem som använder vägningsmetod består av
en behållare och en eller fler lastceller, se Figur 5. (Grahm, Jubrink, & Lauber, 1990). Enligt
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Fraden (2016) används nivåmätning genom vägning för att mäta faktiska kraften som orsakas
av mediet, kvantitativ mätning. Ett exempel på sensorer som kan användas här är töjningsgivare och lastceller. Värden som erhållas av vägningen presenteras som elektriska styrsignaler
som visar storleken på kraften. Nedan visas en sensor som består av en fjäder och LVDT
(linear variable differential transformer) som alstrar en spänning som är proportionell mot
den påverkande kraften, se Figur 6.
Nackdelar med nivåmätning genom vägning är att tömningen av behållare försvåras i och
med att lastcellen placeras under och stor känslighet för externa faktorer som kan komma i
kontakt med mätobjektet. Fördelar med vägningsmetod är att lastcellen inte har någon kontakt med vätska och därmed minskas risken för korrosion. Fördelen kan också vara stor upplösning och noggrannhet i vägningen.

Figur 5. Nivåmätning enligt vägningsmetod (Grahm, Jubrink, & Lauber, 1990). Publicerat med tillstånd

Figur 6. Spring-loaded force sensor with LVDT (Fraden, 2004, s. 325). Publicerat med tillstånd

2.1.5 Kapacitiv mätning
Principen för kapacitiv mätning är att en kondensator uppstår mellan två elektriska ledande
metallplattor som sänks ner i en behållare vars mediets nivå vill mätas, principen visas i Figur
7 (Grahm, Jubrink, & Lauber, 1990).
Fraden (2016) menar att kondensator är en kombination av två plattor som håller en elektisk
laddning. Det fungerar på det sättet att alla medier med större kapacitivitet än luft som kommer mellan plattorna genererar en växande kapacitans och därmed ges ett mått på nivån, se
Figur 8.

Figur 7. Elektrisk laddning och spänning definierar kapacitansen mellan två föremål och en parallell
plattakondensator. (Fraden, 2004, s. 44). Publicerat med tillstånd

Kapacitiv mätning har som allt annat sina för- och nackdelar, fördelar med kapacitiv givare
är att den inte har några rörliga delar och den ger hög upplösning. Nackdelar med kapacitiv
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givare är känsligheten för externa störningar och den har direkt kontakt med mediet som
ska mätas.

Figur 8. Kapacitiv nivågivare (Grahm, Jubrink, & Lauber, 1990). Publicerat med tillstånd

2.1.6 Ultraljuds mätning
Ultraljudsmetodeten eller också kallat för puls-metoden är en direkt nivåmätnings teknik som
används för att kontinuerligt mäta nivån i en vätska. Metoden grundar sig i att en ljudpuls
skickas mot mediets yta i en behållare, och när ljudpulsen reflekterar tillbaka efter den har
träffat ytan hos mediet omvandlas ljudpulsen till mätsignaler. Mätsignalerna representerar
tidsintervallet (dt) mellan utskickad puls och mottaget pulseko, se Figur 9. (Grahm, Jubrink,
& Lauber, 1990). Fraden (2004) menar att ultraljudmätning baseras på överföring av ljudvågor till ett föremål och mottagning av reflekterade akustiska vågor.

Figur 9. Nivåmätning med ultraljud (Grahm, Jubrink, & Lauber, 1990). Publicerat med tillstånd

Fördelen med ultraljuds mätning är att den inte består av några rörliga delar och att den inte
har någon kontakt med vätska som i sin tur leder till att risk för korrosion kan elimineras.
Nackdelen med metoden förutom högt pris är träffytan måste vara tillräcklig stor för att få
korrekt reflektioner.
2.1.7 Vision system
Visionsystem innebär användning av optisk och beröringsfri avkänning för automatisk mottagning, informationsöverföring och tolkning av en verklighetsbild som återspeglar hur en
befintlig maskin eller process arbetar (Batchelor & Paul, 1997).
Batchelor & Paul (1997) menar att visionsystem kommer till användning när en bild på industrimiljö ska bearbetas, analyseras och tolkas. Vidare beskriver Batchelor & Paul (1997)
att industriell visionsystem har en design som ska innehålla elektroniska tekniker (hård – och
mjukvara), matematiska beräkningar, fysiska anordningar (optik och belysning) och maskinteknik, se Figur 10.
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Figur 10. Design över maskin visionsystem (Batchelor & Paul, 1997). Publicerat med tillstånd

Den mest betydelsefulla anledningen till att använda visionsystem i industri är automatisering
och utveckling av en process för att säkerställa en bättre kvalité i tillverkningsprocessen.
(Batchelor & Paul, 1997). De viktigaste användningsområdena för industriellt visionsystem
förekommer inom inspektion och mätning och till en viss del även inom robotteknik. Fördelar
med att använda visionsystem i kontrollapplikationer är bland annat produktionen blir flexibel, bättre kvalité på produkter, möjlighet till snabba beslut om ändring i produktdesign. Genom att använda Visionsystem kan svarstiden minskas och data-insamling och analysering
av en stor mängd data kan ske på ett väldigt effektivt och snabbt sätt. Nackdelar med visionsystem är att miljö och belysning runt om kring mätningsobjektet kan påverka bildkvalitet.
Vibrationer kan medföra suddiga bilder och därmed kan mätningen påverkas (Batchelor &
Paul, 1997).
2.1.8 Längdmätning baserad på löptidsmätning
Längdmätningsmetod bygger på en överföring av längdstorhet till en tidsdifferens. Mättningen baserad på löptidsmätaren sker genom att skicka vågrörelser över en sträcka som ska
mätas och därmed mäta löptiden för de överförda vågrörelserna. I huvudsak finns det två
typer av vågor att välja mellan, elektromagnetiska vågor eller ljusvågor (Grahm, Jubrink, &
Lauber, 1990).
Enligt Grahm et al (1990) är Radar den mest kända typen av löptidsmätning, här används
elektromagnetiska vågor med en frekvens på cirka 3000 MHz. Principen för en radarutrustning bygger på en roterande antenn som sänder elektromagnetiska vågor och sedan tas reflektioner som stöter på ett avskilt föremål emot, antingen med samma antenn eller en annan.
Den mest förekomna metoden baseras sig på en kort puls som sändes och reflekteras tillbaka
efter kontakt med ett föremål, och löptiden däremellan mäts.
Radarvågor kan ersättas med ljusvågor som kan utnyttja ljus för att mäta avstånd. Vanligtvis
brukar en så kallad avståndsmätare används för att bestämma avståndet till ett föremål. Principen bygger på en pulsad laser som skapar korta intensiva ljusstrålar med en väglängd som
dämpas väldigt lite i atmosfären.
2.1.9 Resistiva givare för lägesmätning
En givare sägs vara resistiv när den ändrar någon elektisk storhet i förhållande till någon
fysikalisk storhet (Bengtsson, 2003). Nivån hos en vätska kan mätas genom att använda en
resistiv givare där utspänningen är direkt proportionell mot läget. För att detektera ändringen
i resistansen användas vanligtvis en likspänningsmatad Wheatstonebrygga. Oftast byggs en
resistiv givare av tillverkaren in i en brygga och användaren får en resistiv givare med färdig
inbyggd brygga (Bengtsson, 2003).
Fördelar med resistiva givare är bland annat enkelheten att mäta resistansändringar, medan
nackdelar kan bland annat vara givare har direkt kontakt med vätskan och därmed krävs det
material som motstår korrosion.
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2.1.10 Trådtöjningsprincipen
Trådtöjningsgivare eller folietöjningsgivare kan definiera som en ledares resistans i proportion till ledarens fysiska dimensioner. För att mäta resistansen hos en resistiv givare användas
följande formel som anger trådens reistans R.
𝑅=𝜌

𝐿
𝐴

Längden för givaren betecknas med L, och tvärsnittarean betecknas med A. Medan 𝜌 står
för materialkonstant som kallas resistiviteten. Längden och tvärsnittarean hos en trådtöjningsgivare ändrar den fysikaliska storheten och resistansen ändrar den elektiska storheten,
och därför har givarekonstanten enheten [Ω/m]. (Bengtsson, 2003)
2.1.11 Wheatstonebrygga
För att mäta till exempel resistiviteten hos en töjningsgivare används en bryggkoppling matas
med en likspänning eller växelspänning (Grahm, Jubrink, & Lauber, 1990).
Wheatstonebrygga är en bryggkoppling som drar nytta av differensen i spänningen mellan
en givare och en spänningsdelare, se Figur 11. För automatiskt mätsystem kan en detektorutslaget användas som mäter ändringen på givarens resistans och på detta sätt kan snabba
resistansändringar registreras. Denna teknik dominerar i industriella tillämpningar för att den
möjliggör mätning av varierande resistanser i realtid (Grahm, Jubrink, & Lauber, 1990).

Figur 11. Wheatstonebrygga (Grahm, Jubrink, & Lauber, 1990). Publicerat med tillstånd

Mätkort
2.2.1 Arduino
Arduino är en elektronisk robust och flexibel plattform som möjliggör för sina användare att
styra och kontrollera fysiska och icke fysiska föremål. Arduino hårdvara och mjukvara är en
så kallad öppen källkod ”Open Source filosofi” som innebär att vem som helst kan köpa
hårdvaran, medan mjukvaran finns tillgänglig att gratis användas. Genom att använda mikrokontroller, digitala och analoga in – och utgångar, minne och en USB-kontakt till en dator
blir Arduino mer användbar i olika områden. (Nussey, 2013)
2.2.2 Arduino Uno
Arduino Uno är det mest använda kortet som väljs av både nybörjare och personer med goda
kunskaper inom kodning och programmering (Arduino, 2017). Uno som är PCB (Printed
Circuit Board) har 14 digitala in – och utgångar, där 6 utgångar kan användas som PWM
(Pulse-Width Modulation). Arduino Uno har 6 analoga ingångar och kan anslutas enkelt till
en dator med en USB-anslutning. Uno kortet använder en 16 MHz elektrisk krets, och en 5V
spänningsregulator och Atmel AVR som är mikroprocessorer (Arduino, 2017a).
2.2.3 Arduino mjukvara
Arduino mjukvara är en datorprogramsapplikation som bygger på IDE (Integrated Development Environment) (Nussey, 2013). programmeringsspråket som används för programmering av Arduino Uno är C/C++ och programmet består av en setup() funktion som används
Bashar Potros

9

6 mars 2018

Framställning av mätmetod för att
upptäcka defekta luftmunstycken

Institutionen för ingenjörsvetenskap
Högskolan i Skövde

för att initialisera variabler, och en loop() funktion som loopar igenom den skrivna koden
(Arduino, 2017b). Mjukvaran körs med bootloader som gör att användaren genomför programmering av processorn och nödvändigvist inte behöver en extern programmerare, ISP
(In-system programmer). Bootloadern kontrollerar att koden som skickas över till processorn
kommer till rätt plats. (Nussey, 2013)
Mjukvara för visionsystem
2.3.1 Microsoft Visual Studio 2012
Visual Studio är en integrerad utvecklingsmiljö (IDE) från Microsoft som används för att
utveckla konsol och grafiska användargränssnitts tillämpningar tillsammans med Windows
forms – applikationer, webbplatser, webbapplikationer och webbtjänster. Det är en uppsättning verktyg i en enda applikation möjliggör för användaren att skriva ett program och köra
en avsökning ”Debug”, för att eventuellt hitta fel i det skrivna programmet (Mayo, 2010).
2.3.2 OpenCV
Programvarubibliotek OpenCV är ett öppet källkods bibliotek som tillämpar sig för programmering inom bildbehandling och bildanalysering (Bradski & Kaehler, 2008).. OpenCV skrivs
i C och C++, och är ursprungligen utvecklad av Intel. Bland plattformar som OpenCV kan
användas på är Windows, Mac OS, Android och Linux. OpenCV var utvecklad för beräkningseffektivitet med fokus på realtidsapplikationer. Biblioteket innehåller ett flertal optimerade algoritmer som används för ansiktsigenkänning, objektidentifiering, objekt - och människohandlingsspårning och analysering av bilder och videoklipp (Bradski & Kaehler, 2008).
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Litteraturstudie
Mätmetoder
I ett examensarbete har litteraturstudier stor betydelse att stödja målet genom att ta hänsyn
till lärdomar från tidigare arbete och utnyttja befintlig kunskap. Dock är det viktigt att hitta
trovärdiga källor för att underlätta för oberoende granskare att följa och förstå utgångspunkterna och för andra studenter och forskare utnyttja och utveckla på resultaten. (Höst, Regnell,
& Runeson, 2006)
3.1.1 Mätmetod för nivåmätning, kapacitiv givare
I examensarbete som är utförts av Fredriksson & Johansson (2003) diskuterades och jämfördes olika metoder för nivåmätning av spolvätska i personbilar. Fredriksson & Johansson
(2003) genomförde en studie åt företaget Saab AB som ville undersöka möjligheten till ett
byte av en befintlig givare som ska appliceras i företagets nya bilar, spolarvätskebehållare.
Problemet som uppstådde för studenterna var att hitta en lämplig mätmetod som kan mäta
spolvätska i tanken som har väldigt aggressiv miljö. De förutsättningar som en givare skulle
klara av var att ge säkra värden på spolarvätskanivå, att klara av varierande temperaturen
samt tolerera miljöer som spolarvätskebehållare kan utsättas för.
Arbetet gjordes genom att jämföra olika mätmetoder och diskutera framtagna förslag på givare med för- och nackdelar. Bland de olika förslagen som Fredriksson & Johansson (2003)
diskuterade fanns nivåmätning med flottör och potentiometer, tryckgivare, ultraljudsgivare
och kapacitiv givare. Fredriksson & Johansson (2003) kom fram till att kapacitiv givare gav
tillförlitliga värden vid funktionstest och att kapacitiv givare hade förutsättningar som krävdes vid mätning av spolarvätskenivån. Resultatet av examensarbetet betraktades intressant
av företaget som insåg att det inte blir kostsamt med kapacitiva givare samtidigt som de uppfyllde kriterier.
3.1.2
Nivåmätning med hjälp av ultraljud
I ett examenarbete utfördes av Jansson och Paschoal (2014) handlade om nivåmätning av
ojämna ytor. Problemet som Jansson och Paschoal (2014) tog upp var att avfallscontainrar
som töms av avfallslastbilar kunde vara halvfulla när det ska tömmas eller proppfulla och
avfall kastas vid sidan om. Detta beror på att tömningen sker efter ett förutbestämt schema
som inte har någon hänsyn till containrarnas fyllnadsgrad.
Syftet med Jansson & Paschoal (2014) arbete var att komma fram till ett tillförlitligt övervakningssystem som larmar när en kylcontainer för matavfall blir full och systemets förutsättningar var att mäta nivå och temperatur. Jansson och Paschoal (2014) undersökte vilka
metoder som finns för mätning av ojämna ytor och vilka kommunikationsvägar som kan
överföra informationen och insamlade data. Efter utvärdering av några mätmetoder, som
bland annat ultraljudsgivare, radar och optiska visionsystem, bestämde Jansson och Paschoal
(2014) sig för att gå vidare med ultraljudsgivare.
Resultatet visade att med begränsad budget kan nivån i ojämna ytor detekteras med hjälp av
ultraljudsgivare. Dock är noggrannheten inte viktigt för just den typen av mätningen, för kravet uppfylls när endast en signal skickas om att avfallscontainer börjar bli full.
3.1.3 Visionsystem
I ett examensarbete utfört av Birgitta Svensson (2007) handlar om ”Visionsystem för kontrollmätning” undersökte Svensson möjligheten att utnyttja visionsystem för en kvalitetskontroll. Projektet är utfört i Skultuna hos ett företag som tillverkar stora mängder crash-boxar
till personbilar. Hydro Aluminium vill säkerställa att alla detaljer som produceras inte innehar
något fel och att detaljer har korrekt yttermått (Svensson, 2007).
Företaget producerar 4 miljoner crash-boxar om året vilket gör att eventuellt hitta felen i
producerade detaljer svårt, tar oändligt lång tid och kräver stora resurser. Felen som kan uppstå är matningsfel i pressarna och felaktiga profiler. Företaget Hydra Aluminium vill helst att
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felen ska upptäckas omedelbart för att snabbt kunna söka felkällor för att sedan analysera
felen och lösa dem. Examensarbetets syfte är att undersöka om inspektionen kan möjligtvis
utföras med ett visionsystem, genom att inspektera crash-boxars geometri. Birgitta Svensson
(2007) hade som ett mål att kontrollmätning utförs med visionsystem. Genom att ta väl synliga bilder av boxar som produceras först och sist. System ska innehålla ett larmsystem som
larmar när fel uppstår och sedan ska felet visas tydligt på en dataskärm.
Arbetet utfördes genom att göra grundläggande experiment i laborationsfas vid skrivbord.
Bildtagning sker från olika vinklar för att utvärdera systemet och se vad det klara av. Vidare
placerades kamera vid pressen för att se om systemet klarar av miljön vid pressen. Slutresultatet visade att genom användning av visionsystem som tar bilder av boxar, första och sista,
kan målet nås. Viktiga mätningar görs och av framtagna bilder som mäter avståndet mellan
två punkter och vid felaktigt mått larmar systemet automatiskt.
3.1.4 Nivåmätning genom vägning av vätska
Användning av lastcell för vägning av vätskor kan förekomma vid olika tillämpningar och
en av dessa fall är ett självständigt arbete i informationsteknologi utfört av tre studenter (Gullliksson, Johansson, & Karlsson, 2016). Arbetet heter ”Vätskemätare för glas” och handlar
om restaurangs gäster som önskar sig en påfyllning av sitt första vinglas efter det har tagit
slut.
Problemet som beskrevs av Gulliksson et al (2016) var att servicepersonal inte vet när kunders glas börjar ta slut och vill fylla på nytt. Problemet leder till att kunderna själva måste
påkalla servicepersonal för att få påfyllning av sina glas. Syftet med arbetet var att förbättra
kunders besök och ge personal bättre koll för effektivisering av arbete. Det som Gulliksson
et al (2016) ville åstadkomma med sitt arbete var ett resultat som gynnar båda gäster och
servicepersonal, genom att ta fram en prototyp som kan lösa det problemet för att sedan
marknadsföra det för samtliga restauranger.
Metoden som användes var en lastcell och hårdvaran Arduino UNO som läser av samt skickar
signaler på nivåer av dryck i glasen till en central punkt, en skärm vid kassan. Projektets
resultat var att översättning av utsignal från en lastcell till en användbar data, som kan visas
på display visade sig vara svårare än vad projektledare hade förväntat sig. Bland de svårigheter som Gulliksson et al (2016) stöttade på var signalförstärkare från lastcellen och räckvidden för radiokommunikation. Däremot lyckades Gulliksson et al (2016) att utveckla en
algoritm som kan mäta mängd vätska i ett vinglas.
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Metod
Experimentmodell
Genomförande av ett examensarbete bygger på en metodik som en grundläggande arbetsform
som väljs beroende på syftet med examensarbetet. Metodiken innehåller grundläggande regler och kriterier som beskriver hur arbetet ska utföras när ett examensarbete ska genomföras.
Vanligvist är problemlösande studier mest förekommande vid en teknisk högskola, men givetvis kan andra studier förekomma, som beskrivande eller utforskande studier. Naturligtvis
finns det problem som har fler delstudier, att först använda beskrivande delstudie för att identifiera problemet, sedan kan problemet lösas i en problemlösande delstudie.(Höst, Regnell,
& Runeson, 2006)
Höst el at (2006) menar att en experimentmetod kan användas i ett examensarbete för att hitta
orsakssamband och beskriva anledningar till olika fenomen. Metoden innebär en jämförelse
mellan olika tekniska lösningar, till exempel att jämföra två resultat som orsakas av två mätmetoder för nivåmätning, under samma förutsättningar. Höst el at (2006) menar att genom
variation och repetition av ett experiment kan flera parametrars inverkan på det studerande
fenomenet undersökas. Exempelvis kan undersökning utföras med en och samma mätmetod
dock på olika typer av behållare eller vilket mediet som appliceras. Det är viktigt att i förväg
planera hur undersökningen ska gå till och se till att anledningen till experimentet är välplanerad. En systematisk försöksplanering kan tillämpas för att få ut mest kunskap ur en uppsättning experiment. Den systematiska försökplaneringen består av följande steg. Experimentmetoden visas i figur 12.
För att lyckas med en experimentstudie måste målen definieras och några viktiga frågor ställas. Exempel på frågor som kan ställas inför utförandet är bland annat, vad ska analyseras?
Vad är syftet? Vilka kriterier ska uppfyllas? I vilket sammanhang? Utifrån de definierande
målen kan en frågeställning utformas, som är ett antagande om det som ska undersökas. För
att studera och analysera olika metoder kan en alternativ frågeställning förekomma. Syftet
med en alternativ frågeställning är att jämföra mellan olika metoder, till exempel att metod
A tar mindre tid än metod B.
I nästa steg av försöksplaneringen avgörs olika typer av variabler. Beroende på syfte och
inverkan kan variablerna delas in i två kategorier. De oberoende variabler är faktorer som
inte går att ändra på och är låsta på fasta nivåer. De faktorer som kan påverka det undersökta
fenomenet benämns som beroende variabler, medan effekten av faktorerna som ska undersökas kallas för behandling.
I tredje steget kan en experimentdesign definieras utifrån frågeställning, beroende variabler
och oberoende variabler. Genom experimentdesignen kan beslut tas på vilka variabler som
ska låsas på fasta nivåer och vilka som ska varieras på experimentets behandling. Kvantitativa data samlas in i ett experiment för att sedan använda deskriptiv statistik, frågeställningsprövning och grafiska metoder för att analyseras insamlade data. (Höst, Regnell, & Runeson,
2006).

Figur 12 . Experiment metodiken (Höst, Regnell, & Runeson, 2006). Publicerat med tillstånd
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Tillämpning av experimentmodellen
Experimentstudiens mål är att hitta en tillförlitlig, repeterbar och anpassbar mätmetod som
väljs för att testas båda i laborationsfas och på den befintliga provutrustningen. Frågor som
ställs för att definiera detta mål är vad ska undersökas? Hur ska undersökningen gå till? Vilka
krav ska uppfyllas för den mätmetoden som ska väljas?
Frågeställningen som ska testas är, kan den valda mätmetoden mäta vätskenivå i 50 provrör
med ett godkänt mätfel på 5%? Är mätmetoden tillförlitlig, ger den samma resultat under
samma förutsättningar?
Det utgörs två olika typer av variabler i experimentmodellen. Provrörens geometri och antal
provrör som ska mätas, det vill säga 50 provrör, är fasta variabler som inte går att ändra på.
Mediet som ska samlas i provrören är också av de fasta variabler, och mediet i detta fall är
vatten. Variabler som går att ändra på är vattnets färg, belysningen i lokalen och sättet att
tömma insamlade vattnet i provrören.
Kraven som ska uppfyllas är att metoden skall vara repeterbar, det vill säga att den ger samma
resultat om mätningen ska upprepas under samma förutsättningar. Felet på mätningen ska
inte avvika mer än 1% på provrör 6–45 då provrör 1–5 och 46–50 är mindre viktigt för mätningen.
Resultatet av nivåmätningen ska kunna rapporteras på ett smidigt sätt efter varje mätning
genom att det direkt överförs till en dator istället för att göra det manuellt.
De framtagna mätmetoderna skall inte vara dyrare än 30 000 kr och mätningen ska inte ta
längre tid än 2:30 minuter samt att kunna presentera samlade in-och utdata värden från de
mätmetoderna på ett lämpligt sätt, till exempel en graf på Excel
Metodval
Tryckmätning, mätning med lod, flottörmätare, nivåmätning genom vägning, kapacitiv givare, ultraljuds mätning, visionsystem, löptidsmätare och resistiv givare presenteras i avsnitt
2. Av praktiska skäl är det inte möjligt att prova alla. Därför görs ett urval av de mest intressanta.
4.3.1 Mätmetoder som väljs bort
Tryckmätning, mätning med lod, flottörmätare, kapacitiv givare, ultraljuds mätning, löptidsmätare och resistiv givare är mätmetoder som väljs bort och kommer inte att testas i laborationsfas. Tryckmätning väljs bort på grund av provrörens geometri och det höga antal provrör
som ska mätas, i detta falla är det 50 provrör. Anledningen till mätning med lod väljs bort är
att den mekaniska delen kräver större utrymme är provrörens geometri. Orsaken till att flottörmätaren väljs bort är att det krävs ett stort utrymme i föremålet som ska mätas för att
mätmetoden ska kunna tillämpas. Kapacitiv givaren väljs också bort på grund av att givaren
är känslig för externa störningar och den har direkt kontakt med mediet som ska mätas. Det
är svårt att få plats med en kapacitiv givare i ett provrör som har mått på 150 mm lång och
10 mm i diameter. Anledningen till varför ultraljuds mätning och löptidsmätare väljs bort är
att träffytan måste vara tillräcklig stor för att få korrekta reflektioner. Resistiv givare har
direkt kontakt med vätskan och därmed krävs det material som motstår korrosion och därför
väljs den bort.
Figur 13 visar ett exempel på två resistiva givare som beställdes för att bekräfta anledningen
till att resistiva givare väljs bort. Den ena är en billig sensor som kostar 50 kr styck och har
mått på 40 mm lång,16 mm bredd, därför får den inte plats i det föremålet som ska mätas.
Den andra givaren är töjbar och kan anpassas till föremålet och priset för 50 stycken givare
ligger inom budget, men för att givare ska ge tillförlitligt resultat måste den tas ut ur provrören för att torkas varje gång en ny mätning ska utföras.
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Figur 13. Regnsensor och vattennivåsensor

Löptidsmätare som baseras sig på en kort puls som sänds och reflekteras tillbaka efter kontakt
med ett föremål, och löptiden däremellan mäts är ett annat exempel på mätmetod som väljs
bort. Anledningen är att mätmetoden är lämplig för föremål som har större diameter än 37
mm. För att mätaren ska vara användbar måste avstånd till föremålet som ska mätas vara
minst 4 cm och max 30 cm, för att kunna beräkna löptiden för pulser som skickas och reflekteras, se Figur 14.

Figur 14. Löptidsmätare

4.3.2 Mätmetoder som väljs för vidare experiment
Nivåmätning genom vägning och visionsystem är de mätmetoderna som kommer att köra
experiment på i laborationsfas och på den befintliga provutrustningen. Anledningen är att
litteraturstudien gav en fördel för dessa två metoder, att det kan utvecklas och anpassa till
föremålet som ska mätas. Vägningsmetoden och visionsystem är indirekta mätmetoder och
har inte kontakt med den vätskan som ska mätas. En annan anledning är noggrannhet och
repeterbarhet hos dessa två mätmetoder styrks av litteraturstudien.
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Experiment
För att genomföra experiment i examensarbetet har en egen tolkning av experimentmetoden
utförts och resultatet av tolkningen visas i Figur 15. Ett flödesschema över hur experimenten ska gå till visas i Figur 15.

Figur 15. Experimentmetoden

Visionsystemet
Visionsystemet kommer till tillämpning för optisk och beröringsfri avkänning av mottagna
bilder från provutrustningens provrör som automatiska ska tolkas till vattennivåer. Dessa bilder ska bearbetas och analyseras för att sedan omvandlas till information som återspeglar de
befintliga provrörens vattennivåer. För att genomföra experiment med visionsystem ska mätmetoden innehålla hård – och mjukvara, matematiska beräkningar och fysiska anordningar
(optik och belysning).
Signalvägen för visionsystemet visas i Figur 16, där kameran tar en bild på samtliga provrör.
Verklighetsbilden sparas i en dator med USB kabel som gör det möjligt för datorn att kommunicera med kameran. Mjukvaran för visionsystemet, Visual Studio och OpenCV tar upp
verklighetsbilden och omvandla den till en binärbild. Binärbilden beskäras till 50 stycken
delar som representerar samtliga provrör, där vätskenivåer i provrören ska mätas. Beräkningen av vattennivåer utförs genom en algoritm som först räknar de totala pixlar i den beskärda delen (999 pixlar) delat med en faktor (6.66) för att utgöra höjden på provröret, 150
mm. Därefter subtraheras med de svarta pixlar (black_pixels) för att få antal vita pixlar som
utgör vätskenivå. Fullständig kod visas i Bilaga 1.
𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 =

999
𝑏𝑙𝑎𝑐𝑘_𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑠. 𝑠𝑖𝑧𝑒()
−
6.66
6.66

Resultatet på första provrör sparas i ett Excel-ark och mätmetoden fortsätter att mäta vätskenivåer i samtliga provrör, se Figur 16. Signalen går igenom två hårdvaror, en Webbkamera
och en dator, därefter fortsätter signalen att gå igenom tre mjukvaror som bearbetar bilden
från verklighetsbild till vätskenivåer i provrören.
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Figur 16.Signalvägen för Visionsystem

Microsoft LifeCam HD-3000 – Webbkamera är hårdvaran som kommer att användas i experimenten för att utvärdera visionsystem som en mätmetod, se Figur 17. Kameran som användes för utvärderingen av mätmetoden har maximal upplösning (video) 1280 x 720, och detta
anses vara tillräcklig för laborationsexperiment. Se Figur 17.

Figur 17. Microsoft LifeCam HD-3000 – Webbkamera

Tillval av mjukvaran baseras på kostnader och erfarenhet hos användaren som ska programmera och skriva kod för en lösning på problemet. Programmeringsspråket som kommer att
användas är C++, Visual Studio 2012 (Microsoft Visual Studio, 2012). Programmet finns
tillgänglig att gratis ladda ner för studenter vid Högskolan i Skövde. För att kunna analysera
och bearbeta mottagna verklighetsbilder ska ett programvarubibliotek, OpenCV, laddas ner
till Visual Studio. OpenCV är en öppen källkod som finns tillgänglig för att användas och
utnyttjas till ett eget projekt (OpenCV. 2017).
Experimenten med visionsystem följer experimentmetoden som tidigt har valts i rapporten
genom att utföra observationer på företagets provutrustning för att se om mätmetoden uppfyller kraven på repeterbarhet och noggrannhet som tidigare nämnts i rapporten. För att identifiera problemet ställs några frågor som till exempel, avstånd mellan kamera och föremål
eller om provrörens innehåll ska detekteras med hjälp av Webbkamera.
Frågeställningen som ska testas är, kan visionsystem mäta vätskenivå inom 5% fel i 50 provrör? Är mätmetoden tillförlitlig, ger den samma resultat under samma förutsättningar. Med
samma förutsättningar menas belysningen, färgkontrast, samma kamera och samma avstånd
mellan kamera och föremålet som ska mätas. Förutsägelsen som bestäms är att visionsystem
är anpassbar efter föremålet som ska mätas. Efter att förutsägelsen har identifierats kan mätmetoden börja testas i laborationsfas. Experimenten görs först på fem utvalda provrören för
att utvärdera mätmetoden och för att bedöma resultaten.
Det är dock omöjligt för kameran att detektera det genomskinliga vattnet som finns i provrören. Därför ska vattnet färgas med blå hushållsfärg som gör det möjligt på ett tydligt sätt att
upptäcka färgskillnad som kommer att uppstå. Färgen på vattnet är en variabel som går att
ändra på och denna variabel ingår i experimentmodellen. En bild på provrören tas för att
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sedan bearbetas och analyseras. För att kunna beräkna vattennivåer i provrören måste den
mottagna bilden göras om till en binärbild bild, att det färgmålade vattnet omvandlas till vit
och allt annat runt omkring omvandlas till svart. Vidare ska bilden beskäras till rektanglar
för varje provrör vars vattennivå ska beräknas. Den totala ytan av en rektangel utgör ett antal
pixlar som delas in i svart och vit. De svarta pixlar utgör den tomma ytan av provrören, medan
de vita pixlar utgör vattennivåer.
Efter ett lyckat laborationsexperiment och verifiera att frågeställningen är korrekt testas tekniken på den befintliga provutrustningen som innehar betydligt flera mätpunkter, 50 stycken.
Se Figur 18.

Figur 18. Provutrustningen, 50 stycken provrör

Ett problem som dök upp är att provrören sitter tätt intill varandra, vilket medförde en svårighet för kameran att hitta gränsen mellan provrören. Detta problem visade sig tydligt när
verklighetsbilden omvandlades till en svartvit bild. De vita pixlarna på det ena provröret
överlappar det andra som ligger bredvid. Det blir även svårare att beskära rektanglar för respektive provrör, i och med att gränsen överlappas.
För att kunna lösa detta problem gjordes experiment för att hitta det minsta mellanrum som
ska finnas mellan provrören. Det visade sig att minst 4 mm mellan två provrör måste finnas
för att kameran ska urskilja gränsen mellan två provrör. Om avståndet mellan samtliga provrören ökas med 4 mm ökas den totala bredden för provutrustningen. Det medför att samma
problem uppstår igen, om provrören hålls isär från varandra. Det leder till att avstånd till
kameran måste bli längre för att kunna få med samtliga provrör. För att kunna gå vidare med
utvärderingen av mätmetoden, om visionsystem passar sig för mätning av vätskenivåer, limmades små slangar mellan några provrör. Det visade sig att kameran fortfarande kan fånga
de vita pixlar, urskilja mellan samtliga provrör och samtidigt som längden på provutrustningen bibehållas, se Figur 19.

Figur 19. Avskärmning av provrören som ligger intill varandra

Mätresultat visas automatiskt för varje provrör som ska mätas och skrivs ut på Console Application. Ecco Finishing AB har som ett önskemål att värden från mätmetoden helst ska
överföras till ett Excel-ark som visar en graf över alla provrör. Överföringen av värdedata
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utförs genom att skapa en CSV-fil (Comma-Separated Value) och skicka över vilket provrör
som ska mätas och värden på vätskenivån.
För att säkerställa att mätningen med visionsystem utförs korrekt måste vissa kriterier uppfyllas och dessa kriterier har sin grund från referensramen och litteraturstudien. En av dessa
är belysningen som alltid ska vara konstant, det vill säga oberoende av miljön runt omkring.
Belysningen ska vara den samma under mätningen oavsett om det är tidigt på morgonen eller
sent på kvällen. Hårdvaran ska alltid sitta fast för att klara av industrimiljön som kan vara
skakig och påverkas av andra omständigheter, se Figur 20. Därför är det viktigt att innan
mätningen genomförs, ska en kalibrering av avståndet mellan kameran och mätobjektet utföras. Detta är för att säkerställa att alla de förutbestämda framtagna positionerna är rätt, det
vill säga att kameran fångar med samtliga provrör och att bilden är centrerad.

Figur 20. Fastmontering av kameran för nivåmätning

Det som också kan påverka mätningen är färgen på vattnet. Vid experimenten i laborationsfas
har inställningar justerat efter färgen blå som ska förvandlas av mjukvaran, OpenCV, till vita
pixlar. Om användaren vill välja en annan färg som vattnet ska färgas med, måste inställningar ändras och justeras efter väljarens valda färg.
En fullständig utvärdering av mätmetoden kommer att göras genom att genomföra tjugo experiment. Syftet med dessa experiment är att göra en bedömning av visionsystem för att se
om det uppfyller angivna kriterier som har specificerat i projektbeskrivningen. Dessa kriterier
är repeterbarhet, noggrannhet, tid och kostnader. De första 10 experimenten ska göras genom
att använda ett luftmunstycke, T278, se Figur 21.

Figur 21. Luftmunstycke T278
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Vätskan som spruts ut genom luftmunstycket kommer att samlas i den befintliga provutrustningens provrör, 50 stycken. Programmet med visionsystemet ska köras tio gånger för att
utvärdera repeterbarhet och beräkna tiden för mätningen med visionsystemet. Det tas tio bilder på samtliga provrören under samma förutsättningar för att se om visionsystem ger likadant resultat varje gång mätningen utförs.
De andra tio experimenten görs genom att använda samma luftmunstycke, T278, fast med 10
separata körningar. Vattnet sprutas genom luftmunstycket 10 gånger och mätningen utförs
båda manuellt och med hjälp av visionsystemet. Anledningen till dessa experiment utförs är
att beräkna medelvärdet och variansen för att utvärdera noggrannheten hos mätmetoden.
Micro lastcell
För att mäta vätskenivå i ett provrör används en Micro lastcell som kan väga en vikt upp till
100 g, se Figur 22. Lastcellen mäter den faktiska kraften som orsakas av mediet i ett provrör
och med hjälp av en algoritm omvandlas kraften till en vätskenivå som visar mängd vatten
som finns i provröret.

Figur 22. Micro lastcell

Signalvägen för en lastcell visas i Figur 23, där en lastcell sitter under ett provrör som ska
vägas. Signalen skickas till en förstärkare, se Figur 24, som förstärker signaler från lastcellen
till Arduino UNO. Hårdvaran Arduino UNO kopplas till en dator med en USB kabel som
kommunicerar med Arduino IDS. PLX-DAQ skapar en kommunikationsport mellan Arduino
och Excel för att rapportera resultaten från lastcellen. I Bilaga 2 visas kod för hur mätningen
med lastcell går till.

Figur 23. Signalvägen för en Micro lastcell
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Figur 24. Förstärkare till lastcell

För att minska kostnader och svårigheten med uppkopplingen anslöts lastcellerna till e multiplexer med 16-kanaler. Det ledde till ökad komplexitet, det vill säga att koppla upp lastcellerna till multiplexer som skickar signaler till förstärkaren som förstärker signaler till Arduino
var svårt. Komplexiteten för uppkopplingen är en nackdel som medför att metoden riskerar
att inte används på grund att det blir för tidskrävande och uppkopplingen blir osäker.
De signaler som ges av lastcellen måste dock förstärkas och därför används en förstärkare,
se Figur 22, som är speciellt tillverkat för att förstärka signaler från lastceller. För att exakt
läsa av vikten måste en Mikro lastcell först anslutas till en precisionsförstärkare och sedan
till en mikrokontroll, Arduino Uno i detta fall, se Figur 25.

Figur 25. Micro lastcell kopplad till förstärkare och Arduino UNO

Det är för liten yta för att placera ett provrör som ska vägas på en Micro lastcell. Därför
skissades en behållare som ska sitta fastmonterat på lastceller, för att underlätta placering av
provrören, se Figur 26. Behållaren ritades med Creo Parametric som är 3D-CAD program
och skickades sedan till handledaren på företaget. Företaget beställde 15 stycken behållare
som skapades med en 3D-printer.

Figur 26. Behållare till provrör som sitter fastmonterat på Micro lastceller
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Experimenten med Micro lastceller följde experimentmolleden som skrivs om tidigt i rapporten, avsnitt 4.2. Frågor som ställs för att utforma en frågeställning och komma fram till
vad det som ska åstadkommas med denna mätmetod är hur ska undersökningen gå till och
kan den valde mätmetoden uppfylla uppsätta mål.
Frågeställningen som ska testas är, kan vägningsmetod mäta vätskenivå i 50 provrör med
max 5% fel? Är mätmetoden tillförlitlig, ger den samma resultat under samma förutsättningar. En förutsägelse som bestäms är att vägningsmetod är anpassbar efter föremålet som
ska mätas. För att verifiera om frågeställningen är korrekt börjar vägningsmetod testas i laborationsfas, för att sedan utgår till den befintliga provutrustningen. Experimenten görs först
på ett provrör för att utvärdera mätmetoden och för att bedöma resultaten. Resultaten från
lastcellen kan läsas av direkt och visas på Arduino Serial Monitor. Dock ska resultaten från
mätningar sparas på ett externt Excel-ark för att sedan plotta resultaten med en graf. Detta
önskemål med dataöverföring uppfylldes genom att använda Parallax Data Acquisition Tool
(PLX_DAQ) som skapar en kommunikationskanal mellan Arduino och Excel.
Tjugo experiment genomfördes med en lastcell åt gången, innan det gick vidare till att testa
fler lastceller samtidigt. Experimenten utfördes i laborationsfas för att utvärdera mätmetoden
och granska resultaten från lastcell. Det gjorde tio experiment för tio olika provrör som har
olika vätskenivåer i sig. Dessa experiment gjordes för att testa förutsägelse enligt experimentmetoden och för att utvärdera repeterbarhet hos mätmetoden.
Vidare genomfördes tio andra experiment för tio olika provrör för att utvärdera noggrannhet
hos mätmetoden. Dessa experiment gjordes med endast en lastcell ansluten till en förstärkare
som kopplas till Arduino Uno.
Signalvägen för fler lastceller visas i Figur 27, där fler än en lastcell sitter under provrör som
ska vägas. Signalen skickas först till en Multiplexer som möjliggör växling mellan lastcellerna. Därefter skickas signaler till en förstärkare som förstärker signaler från lastcellen till
Arduino UNO. Hårdvaran Arduino UNO kopplas till en dator med en USB kabel som kommunicerar med Arduino IDS. PLX-DAQ skapar en kommunikationsport mellan Arduino och
Excel för att rapportera resultaten från lastcellerna.

Figur 27. Signalvägen för fler lastceller

När experimenten från en lastcell genomfördes var det dags för att gå vidare med mätmetoden, att tester ska inkludera flera lastceller samtidigt. Fler lastceller kopplades till en Multiplexer, som innehåller 16-kanaler, se Figur 28.
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Figur 28. Multiplexer till Micro lastcell

Multiplexer möjliggör för användaren att växla mellan 16 kanaler för att hämta värden från
den givaren som är tillkopplade. Signaler från samtliga givare som är kopplade till multiplexer skickas stegvis till förstärkare som sedan förstärker signaler till Arduino, se Figur 29.

Figur 29. Fler lastceller kopplade till multiplexer
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Resultat
Dataanalys
Insamlade data av visionsystem och Micro lastceller överförs till externa Excel-ark för att
bearbetas och användas för att utvärdera resultaten. Dataanalys kommer att underlätta för
användaren att fatta ett rationellt beslut om vilken mätmetod som är lämpligast. Insamlade
data kommer att utvärderas i förhållande till de överenskomna kriterier som diskuterade i
tidigare kapitel.
6.1.1 Kostnader för Visionsystem gentemot Micro lastceller
För att tydliggöra hur mycket visionsystem och Micro lastcell kostar, beskrivs kostnader i
Tabell 1.
Tabell 1. Kostnader för visionsystem kontra Micro lastceller visas i tabell
Kostnader för visionsystem

Kostnader för Lastceller

En kamera som har minsta upplösning 1280 x
720. En Microsoft LifeCam HD-3000 – Webbkamera användes i laborationsfas, kostar cirka
300 kronor
Microsoft Visual Studio. Det finns för gratis
nedladdning. För företag kostar Visual studio
2012 cirka 99,95 $.

Arduino Uno är hårdvaran som används för
mätning med lastceller. Hårdvaran kostar cirka
230 kronor. Mjukvaran är öppen källkod, finns
för gratis nedladdning
För varje mätpunkt behövs en Micro lastcell (0–
100 g), för nivåmätning av vätska i provrören.
Kostanden för en lastcell är cirka 115 kronor.

OpenCV, programvarubiblioteket finns att gratis ladda ner på Internet

Signalen som fås av lastceller måste förstärkas
med en lastcells förstärkare och den kostar
cirka 100 kronor.

Hushållsfärg för att färga vattnet som ska samEn multiplexer möjliggör växling mellan 16-kalas i provrören, cirka 20 kronor. kostandar är lö- naler behövs för att dels minimera kostnader
pande och beror helt på hur ofta mätningar ut- och för att minska in – och utsignaler till
förs.
Arduino. En multi-plexer kostar cirka 60 kronor.

Totalt: 300 + 20 + 800= 1120 kr

Totalt: 230 + 115 * 50 + 100 * 3 + 60 *
6 = 6 640 kr

6.1.2 Repeterbarhet
För att mätmetoden ska vara pålitlig måste den vara repeterbar och ge samma resultat om och
om igen, under samma förutsättningar. Med samma förutsättningar menas att färgkontrasten,
belysningen och vattennivåer i provrören alltid ska vara det samma, detta gäller visionsystemet.
Förutsättningarna för lastceller som provrörens geometri, vikt och yttre faktorer som temperatur, fuktighet och ström från strömkällan alltid ska vara det samma. Tio tester gjordes för
att utvärdera repeterbarheten hos visionsystem och Micro lastcell. Mätmetoderna ställdes mot
varandra och jämfördes mot den manuella mätningen som är referensen, se figur 25.
För att utvärdera repeterbarhet hos visionsystem och Micro lastcell genomfördes 10 tester,
det vill säga att det togs tio bilder med visionsystem och vägdes vattenmängd med lastcell
för provrör 1, 4, 6, 7, 10, 13, 16, 18, 22 och 24. Av praktiska skäl är det inte möjligt att prova
alla 50 provrör. Därför gjordes ett urval av de mest intressanta provrör som innehöll olika
mängd vatten.
Figur 30 visar hur stor felet är när det gäller repeterbarhet båda ges visionsystem och lastcell.
Generellt är felet hos visionsystem som högst 3% i provrören 1 och 4. Felet börjar avtar när
vattennivå stiger och felet börjar närmar sig noll, i provrör 22 och 24. Visionsystemet återspeglar referensnivån som är den manuella mätningen i detta fall. Felet ligger mellan 0–3%
och beror helt på vattennivå i provrören. Figur 30 visar också repeterbarhet hos lastcell, där
felet för provrör 1 och 4 ligger närmare -1%. Felet börjar minska i de provrören som samlar
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i sig mer mängd vatten, som provrör 7 och 10. Repeterbarheten hos lastcell blir lik repeterbarheten hos referensnivån som är den manuella mätningen.

Figur 30. Repeterbarhet hos visionsystem och lastcell

6.1.3
Tid för mätningen
Tiden för mätningen är viktigt och för att mätmetoden ska leva upp till de uppsatta målen
måste tiden för den nya mätmetoden ligga under 2:30 minuter. Nivåmätning genom visionsystem sker väldigt snabbt och effektivt, utan krångel eller uppvärmningstid som i SEAVAmaskin. Uppskattningstid för varje experiment med visionsystem är 20 sekunder. Anledningen till att mätningen tar tjugo sekunder är att bilden på provrören sparas för att sedan
användas och beskäras till rektanglar som täcker samtliga mätpunkter. Mjukvaran räknar antal vita pixlar som utgör höjden på vätska för varje provrör och resultatet sparas automatisk i
ett Excel-ark. Allt detta sker bara på tjugo sekunder.
För att mätningen genom vägning ska kunna konkurrera mot SEAVA-maskin måste bland
annat tiden för mätningen underskrida 2:30 minuter. Tiden som krävs för mätningen är relativt kort, men det tar en sekund för att växla mellan alla kanaler i multiplexern. Det betyder
att det uppskattningsvis krävs cirka en minut för att hämta resultaten från lastceller som ligger
under provrören som ska vägas.
6.1.4 Noggrannhet
Noggrannheten finns bland de kriterier som måste uppfyllas av den mätmetoden som ska
implementeras. Noggrannheten är ett viktigt krav på mätmetoden som ska ge rätt resultat som
ska återspegla en manuell mätning i verkligheten. För att kunna specificera noggrannheten
hos visionsystem och Micro lastcell gjordes tio experiment med samma luftmunstycke. Provutrustningen kördes tio gånger och varje gång gjordes en mätning med visionsystem, Micro
lastcell och en manuell mätning, referensnivå. De tio experimenten sparades i ett Excel-ark
för att sedan beräkna medelvärdet och varians, se figur 31.
De provrören som valdes för att utvärdera noggrannhet hos visionsystem och Micro lastcell
är 1, 4, 6, 7, 10, 13, 16, 18, 22 och 24. Dessa provrör är mesta intressanta och av praktiska
skäl testades inte alla provrör. De 10 provrören har olika vattennivåer i sig och har en stor
spridning från låga – till höga vattennivåer, vilket gör att resultatet från testerna blir tillförlitligt.
Resultatet från experimenten visas i figur 31 som visar hur stor felet är hos visionsystem och
mätning med lastcell när det gäller noggrannhet. För provrör-1 där vattennivå är 11 mm är
felet 18% för visionsystem, medan felet för lastcell med samma vattennivå är 6%. Anledningen till att felet är stor hos visionsystem är den låga vattennivå, 11 mm, och avstånd mellan kameran och provrören som ska mätas. Provrör-1 ligger långt från mittpunkten. Felet
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börjar avta för båda mätmetoderna med en klar bättre noggrannhet för lastcell, där felet är
inte större än 1% för resterande provrör. Mätning med visionsystem blir noggrannare när
vattenmängd börjar öka som det visas på figur 31. Felet minskar från 18% till 4–5%, därefter
blir felet mindre än 1% för provrören 10, 13, 16, 18, 22 och 24. Provrör 24 ligger i mittpunkten, precis mitt emot kameran. Provrör-1 ligger längst till vänster, provrör-24, 25 och 26
ligger i mittpunkten, medan provrör-50 ligger längst till höger.

Figur 31. Noggrannhet hos visionsystem och lastcell

6.1.5 Reservdelar
Reservdelar till visionsystem är i princip inte många och kan köpas in för att säkerställa att
det alltid finns tillgängligt. Det som kan köpas in är likadan kamera som kommer att användas
för mätningen. Det är inte nödvändigt att reservdelar som köps in ska vara av samma tillverkare. Dock är det viktigt att kameran har samma upplösning för att säkerställa att framtagna
positioner på provrören hamnar på rätta platser. Mjukvaran Visual Studio som används finns
tillgänglig och programvarubibliotek OpenCV finns också tillgänglig. Det vore bra om användaren kunde installera mjukvaran på en annan dator, som en backup, ifall något olyckligt
inträffar den befintliga datorn som ska användas.
Reservdelar till vägnings mätmetod är lastceller, förstärkare, multiplexer, plastbehållare och
Microkontroller Arduino Uno. Det ska finnas minst en av varje komponent, för att säkerställa
att reservdelar alltid finns vid behov.
6.1.6 Överföring av data
Parallax Data Acquisition Tool (PLX_DAQ) är ett programtillägg för Microsoft Excel som
inkluderar 26 kanaler för att kommunicera med alla parallax-mikrokontroller. PLX-DAQ är
ett verktyg för datacenteruppsamling som används i detta fall för att skapa en kanal mellan
mikrokontroller, Arduino och Excel för att överföra värden till Excel från sensorer eller givare som är anslutna till Arduino (Parallax, 2014).
6.1.7 Fler lastceller
Koppling av fler lastceller samtidigt i laborationsfas var väldigt komplicerat och tidskrävande. Det medförde att experiment och tester inte slutfördes på grund av att mätningar inte
gav tillfredsställande resultat. Experimenten gav felaktiga värden från lastceller som först
kopplades till Multiplexer som gav signaler till förstärkare som förstärkte signalerna till
Arduino. Felaktigt resultat kan bero på fler olika orsaker och för att kunna gå igenom alla
anledningar till felaktigt resultat krävs det väldigt lång tid och kunskap inom detta område.
Experimenten med fler lastceller gav trots allt ett resultat, även om detta resultat inte träffade
förväntningar. Experimenten med fler lastceller lämnas vidare till framtida arbete om företaget väljer denna mätmetod.
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7

Analys

I det här kapitlet anges resultatet från experimenten som gjordes för båda visionsystem och
Vägningsmetod. Resultatet beskrivs genom att nämna båda för – och nackdelar med varje
metod. Svårighetsgrad för uppbyggnad av varje metod kommer att tas upp i detta kapitel, det
vill säga båda tidsmässigt, koppling av nödvändiga komponenter och svårigheter med att få
båda mjukvaran och hårdvaran att fungera korrekt.
7.1 Visionsystem
Fördelar med visionsystem är många och kan dominera mot andra mätmetodernas fördelar.
Visionsystem är en optisk och beröringsfri mätmetod som i sig är en fördel, att kameran som
används inte har någon direkt kontakt med provrören som ska mätas. En annan fördel är att
avkänning, mottagning, informationsöverföring och tolkning av en verklighetsbild sker automatisk utan att behöva göra några manuella beräkningar.
Bilden som tas av visionsystem återspeglar hur den befintliga provutrustningen ser ut i verkligheten. Verklighetsbilden som tas av visionsystem analyseras och bearbetas automatisk för
att ge önskat resultat till användaren. Mätmetoden kan bearbeta och analysera stor mängd av
data samtidigt och på ett smidigt sätt. Andra fördelar med visionsystem är att mätmetoden är
repeterbar och noggrann, vilket är väldigt viktigt för Ecco Finishing AB som prioriterar dessa
egenskaper i den mätmetoden som ska väljas. Visionsystemet är billigt att ha som en mätmetod, det har bevisats genom att använda billig kamera som ägs av Ecco Finishing AB och
hushållsfärg för att färga vattnet som sprutas ut och sedan samlas upp i provrören.
Mjukvaran som användes i visionsystem är Visual Studio och programmerings bibliotek
OpenCV finns att ladda ner gratis. Kunskap och koder för mjukvaran kan enkel inskaffas på
Internet, via olika hemsidor och Youtube kanaler. Fördelen med mjukvaran är att det är öppen
källkod, där även nybörjare programmerare kan använda sig av koder som redan finns tillgängliga. En klar fördel med visionsystem är tid för mätningen, det krävs väldigt kort tid att
ta en bild på provutrustningen, tolka och analysera, automatiska rapportera och spara resultat
på ett Excel-ark. Detta sker på mindre än tjugo sekunder, vilket gör att visionsystem blir
konkurrenskraftig gentemot andra mätmetoder som tar betydligt lägre tid. En annan fördel är
att det inte krävs någon separation av provrören som i dagsläget sitter tätt intill varandra.
Detta underlättar för Ecco Finishing AB att implementera mätmetoden direkt till provutrustningen, utan att det kräver en större ombyggnation.
Sammanfattningsvis har visionsystem många fördelar som överglänser andra mätmetodernas
fördelar, exempelvis på andra mätmetoder är Micro lastceller.
Nackdelar med visionsystem är att andra faktorer som belysning och färgkontrast kan påverka noggrannheten av mätningen. Belysningen som kan variera beroende på vilken tid under dagen mätningen sker påverkar mätresultatet. Varierande färgkontrast kan också påverka
mätresultatet, att vattnet som är färgat med blått får en annan färgnyans än blått. En annan
nackdel med visionsystem är att det krävs ganska lång tid att kalibrera bilden och hitta positioner för samtliga mätpunkter. Minsta förflyttning eller förskjutning av kameran kommer
medföra inkorrekt mätning och inkorrekt resultat av mätningen. Därför är det väldigt viktigt
att belysningen är konstant, att färgen alltid är den samma och kameran alltid sitter fast.
Svårighetsgrad för uppbyggnad av visionsystem när det gäller hårdvaran var relativt enkelt
jämfört med att få båda hårdvaran och mjukvaran att fungera korrekt. Kameran skruvades
fast på en träbit efter att den har kalibrerat för att fånga med alla mätpunkter, se Figur 32. Det
är viktigt att kameran alltid sitter fast för att minimera risken att positionerna för mätpunkter
ändras ifall att någon eller något råkar stöta till kameran.
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Figur 32. Fastmontering av kameran för nivåmätning
Det är betydligt svårare att programmera och få till mjukvaran att fungera korrekt. Mjukvara
som är Visual studio måste kompletteras med OpenCV som var någorlunda svårt att ladda
ner till Visual Studio, med alla bibliotek som möjliggör för användaren att analysera och
bearbeta bilder och video. Dels för att erfarenhet inom område OpenCV fattades och för att
ladda ned programmeringsbiblioteket OpenCV till Visual Studio krävs både tid och kunskap.
7.2 Micro lastceller
Nivåmätning genom vägning sker genom användning av Micro lastceller som kan väga en
massa upp till 100 g. Fördelen med dessa lastceller är noggrannhet, att de korrekt kan väga
små mängder av vatten. En annan fördel med lastceller är att de är billiga, det vill säga att
inskaffa 50 lastceller som ska sitta under provrören kostar drygt 5000 kronor. Lastcellerna
som sitter under varje provrör ger denna mätmetod många fördelar som kan vara en konkurrenskraftig mot andra mätmetodernas fördelar. Fördelarna är att varje lastcell kan kalibreras
var för sig själv, utan att påverka andra lastceller. Ifall det uppstår något problem med läsning
av vikten för en specifik lastcell kan denna lastcell identifieras enkelt och eventuellt byts ut
med en ny. Mätmetoden har andra viktiga fördelar som tillförlitlighet och repeterbarhet som
prioriteras väldigt starkt av användaren. Lastcellerna är kopplade till Arduino Uno som är
också en fördel, på grund av att Ecco Finishing AB har erfarenhet inom programmering av
Arduino IDS.
Nivåmätning genom vägning har inte enbart fördelar men även nackdelar, och dessa nackdelar är ganska många. En av dessa nackdelar är att lastceller är väldigt känsliga för yttre faktorer som till exempel temperatur, fuktighet och oxidation. Känsligheten hos lastceller är en
nackdel för att det minsta kontakt av andra föremål med lastceller kan påverka läsningen av
den riktiga vikten. En annan nackdel är att det krävs en separation av provrören som sitter
tätt intill varandra, för att få ett mellanrum mellan lastcellerna. Detta försvårar att implementera av mätmetoden direkt till provutrustningen, eftersom det skulle kräva en ombyggnation
av provutrustningen om denna mätmetod ska väljas.
Svårighetsgrad för uppbyggnad av en lastcell kopplade till en förstärkare och Arduino var
någorlunda enkelt. Svårigheten ökade när fler lastceller ska kopplas till Arduino, därför blev
detta väldigt tidskrävande. Nackdelen med Micro lastceller är att det krävs en förstärkare för
varje lastcell som ska kopplas till Arduino. Det kan medföra att kostnaderna ökar för denna
mätmetod och även uppbyggnaden blir svårare när 50 lastceller ska kopplas samtidigt.
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8

Diskussion

Resultatet visar att det är fullt möjligt att använda båda mätmetoderna för att beräkna vattennivåer i provrören. Båda metoderna visionsystem och vägningsmetoden har sina för och
nackdelar som gör att de konkurrerar med varandra. Metoden som användes under examensarbetet var experimentmetoden, se avsnitt 4.1, och denna metod var grunden för planeringen
och utförandet av examensarbetet. experimentmetoden syftar till att utföra experiment som
delas upp i delar som ska utföras för att nå ett önskat resultat. Det som ingår i experimentmetoden är att bestämma målen, det vill säga att hitta en tillförlitlig, repeterbar mätmetod.
Därefter bestämma beroende och oberoende variabler, beroende variabler som provrörs geometri, medan oberoende är färgen på vätskan som samlas i provrören. Sedan ska en frågeställning definieras och frågeställningen i detta fall är kan utvalda mätmetoden mäta vätskenivå i 50 provrör med ett mätfel på 5%. Experimentmetoden innehöll båda teoretiskt och
praktiskt arbete med full möjlighet för återkoppling vilket resulterade i en ökad kunskapsprocess under hela examensarbetet.
Visionsystem och vägningsmetod är kända mätmetoder och det finns en stor möjlighet att
hitta projekt som delvis liknar examensarbetets fall. Det som begränsade utnyttjande av tidigare kunskaper inom samma område är att provrören till provutrustningen är väldigt små,
150 mm långa och 10 mm i diameter, vilket gjorde att detta blir ett unikt fall. Trots att det
finns koder tillgängliga att användas fanns det svårigheter att få båda hårdvaran och mjukvaran att fungera korrekt, det gäller för båda mätmetoderna. Uppbyggnaden av hårdvaran för
mätmetoderna var tidskrävande. Studerandet av referensramen och litteraturstudien gav två
mätmetoder som var lämpligast för nivåmätningen inför just detta fall. Det gav möjligheten
till val mellan två mätmetoder som har sina för – och nackdelar. Examensarbetet ligger till
grund för beslut för vilken metod som kommer att implementeras och fastställas.
Både visionsystem och lastcell visade sig vara tillförlitliga i laborationsfas vilket ledde till
nästa fråga som handlar om möjligheten att implementera mätmetoder till den befintliga
provutrustningen. Uppbyggnaden av ett system är viktigt att ha i åtanke utifrån ingenjörens
perspektiv. Därför är det viktigt att fundera över svårigheter med uppbyggnaden av varje
mätmetod som kan tänkas implementeras i verkligheten. När det gäller visionsystem är det
relativt enkelt att rita en konstruktion för hur systemet kan tänkas implementeras som en
mätmetod till provutrustningen. Kameran som används i visionsystem tar bild på samtliga
provrör och beräknar vattennivåer med hjälp av algoritmer. Uppbyggnaden av visionsystem
är inte komplicerat och enkelt att förverkligas under en kort tid. Däremot är uppbyggnaden
av lastceller betydligt svårare och kräver ganska lång tid att implementeras. Detta märktes av
när båda mätmetoderna byggdes i laborationsfas. Lastceller är väldigt tidskrävande och svårt
att bygga upp för att få det att fungera korrekt om det ska jämföras med visionsystem som
går mycket fortare. Det krävs en lastcell under varje provrör för att hämta mätvärden från
samtliga provrören, medan med visionsystem krävs det endast en kamera som kan rapportera
resultatet från samtliga provrör samtidigt.
8.1 Trovärdighet av resultatet
Det beskrivs tidigare i rapporten, avsnitt 6 och 7, att det både finns för – och nackdelar med
visionsystem och Lastceller som används för nivåmätningen. Lastceller har större noggrannhet och bättre repeterbarhet än visionsystem när vätskenivå ska mätas. Resultatet från lastceller kan anses vara trovärdiga eftersom resultaten stämmer överens med den manuella mätningen för samtliga vattennivåer. Mätningen av lastcellen är trovärdig för samtliga provrör
som kan ha olika höjder på vattennivåer. Det som är en styrka hos lastcell som en mätmetod
kan samtidigt vara en brist, att andra faktorer kan påverka noggrannheten och därmed påverkas resultatets trovärdighet. Resultatet från visionsystemet är trovärdigt men har några brister
som tas upp tidigare i rapporten. Exempelvis på brister som påverkar resultatets trovärdighet
kan vara färgkontrasten, belysningen och sämre noggrannhet att mäta de låga vattennivåerna.
Ändringen av färgkontrasten eller belysningen kan medföra ett felaktigt mätresultat hos visionsystem. Låga vattennivåer och avstånd mellan kameran och provrören kan också påverka
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trovärdigheten, att provrören som ligger längre bort från mittpunkten har låga vattennivåer
och längre avstånd till kameran. Kombinationen av låga vattennivåer och avstånd ger ett felaktigt resultat av provrören som har mindre än 30 mm vattennivå och ligger lite längre bort
från mittpunkten. Trovärdighet av resultatet hos lastceller kan inte säkerställas på grund av
svårighet att bygga upp en anordning med 50 lastceller som ska väga vätska i samtliga provrör. En annan brist med vägningsmätmetod är att tömning av provrören blir komplicerat jämfört med hur det är i dagsläget, där hela brickan med provrör lyfts upp och töms manuellt.
Arbetet med visionsystem i laborationsfas har överträffat förväntningar och det ledde till att
arbetet tog ett steg vidare mot en implementering av mätmetoden på den befintliga provutrustningen. Trovärdighet av resultatet hos visionsystem lever upp till krav och önskemål på
den framtida mätmetoden. Detta steg kunde inte göras med lastceller eftersom det kräver en
ombyggnation av provutrustningen där provrören sitter tätt intill varandra. Detta leder till att
resultatet av lastceller kan endast garanteras i laborationsfas, eftersom att det aldrig testades
på den befintliga provutrustningen.
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9

Slutsats

9.1 Slutsatser
Det finns flera olika mätmetoder som kan användas för nivåmätningen, men det är väldigt få
mätmetoder som enligt referensramen och litteraturstudier anses vara lämpliga för nivåmätning av väldigt små provrör som i detta fall. Några av tidigare diskuterade mätmetoder väljs
bort på grund av att de inte kunnat leva upp till överenskomna kriterier som repeterbarhet,
noggrannhet, tid för mätning och kostnader. Med hjälp av experimentmetoden utvärderas de
utvalda mätmetoderna genom att experimentera i laborationsfas och sedan gå vidare med
tester på den befintliga provutrustningen.
Vätskenivåmätning genom vägning med lastceller är en tillförlitlig och säker mätmetod. Mätmetoden är repeterbar, noggrann, billig och mätningen tar inte lång tid att genomföras. Resultatet kan överföras till Excel genom att skapa en kanal mellan Excel och Arduino. Lastceller har som tidigare nämnts har sin för – och nackdelar, där fördelar lever upp till de uppsatta målen. Resultatet som åstadkommits med lastcellmetoden var trovärdigt och kan användas som en input av Ecco Finishing AB för att fatta beslut om denna mätmetod. När fler än
en lastcell kopplades var mätmetoden otillförlitligt och osäker, därför kan en slutsats dras för
denna mätmetod att lastcellmetoden är säker och tillförlitlig för nivåmätning om bara en lastcell används åt gången. Lastcellmetoden blir komplicerad och tidskrävande om fler lastceller
ska kopplas samtidigt. Ecco Finishing AB vill ha en mätmetod som kan mäta vattennivå i 50
stycken provrör, vilket betyder att det inte är en mätmetod att rekommendera. I fortsatt arbete
kan fler lastceller samtidigt kopplas samman, men det är viktigt att ha i åtanke att det krävs
en stor ombyggnation av provutrustningen. Detta kan leda till andra svårigheter som inte har
tagits med i beräkningarna dyker upp, om denna mätmetod implementeras till provutrustningen. Exempelvis att vägningsmetoden inte fungerar korrekt när fler än en lastcell kopplas
och att noggrannheten och repeterbarhet försämras.
Examensarbetet har visat att visionsystem kan användas som mätmetod för nivåmätning. Enligt referensramen och litteraturstudie kan visionsystem tillämpas för att på indirekt och optiskt sätt mäta vätskenivå genom användning av en hårdvara, en kamera, och en mjukvara.
Visionsystem har visat sig vara tillförlitlig, noggrann och säker mätmetod. Resultaten från
visionsystem har överträffat de uppsatta målen, exempelvis tillförlitlig, säker, kostnader och
tid för mätningen. Mätmetoden är repeterbar, noggrann, billig och tar väldigt kort tid att rapportera resultatet från mätningen. Resultaten kan sparas i ett externt Excel-ark som kan öppnas vid senare tillfälle för att utvärdera resultaten och genom det upptäcka defekta luftmunstycken. Visionsystem testades i laborationsfas och visade ett trovärdigt resultat, vilket ledde
till att mätmetoden testades på den befintliga provutrustningen. Kameran som användes tar
en bild på samtliga provrör, vilket betyder att en ombyggnation av provutrustningen inte är
nödvändig. Det underlättar att tömningen av provrören fortsätter ske på samma sätt som i
dagsläget. Visionsystem kan rekommenderas för fortsätt arbete och kan föredras gentemot
andra mätmetoder som exempelvis lastcell som är en väldigt tidskrävande och komplicerad.
9.2 Framtida arbete
Framtida arbete kan skilja sig beroende på vilken mätmetod som kommer att väljas av företaget. Det kommer att kräva en hel del arbete om valet landar på lastceller. Först och främst
kommer det krävas en vidare utvärdering och forskning av hur fler än en lastcell kan samtidigt kopplas till Arduino. När lösningen redas ut, det vill säga hur mjukvaran och hårdvaran
kopplas samman och fungerar korrekt, är det dags för ombyggnation av provutrustningen,
provrören. Lastceller kommer att sitta precis under provrören, vilket försvårar sättet att
tömma provrören från vattnet. Allt detta lämnas som fortsätt arbete för vidare arbete om valt
hamnar på lastcellmetoden. I och med att lastceller har direkt kontakt med provrören utsätts
lastceller för stor risk att förstörs och sluta fungera. Därför måste reservdelar till lastcellmetoden inskaffas i fortsätt arbete.
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Framtida rekommendationer för användning av visionsystem är att skissa en konstruktion för
hur hårdvaran ska sitta fast på provutrustningen. Det är viktigt att kameran är oberoende av
provutrustningens förflyttningar och industrimiljön som den kommer att befinna sig i. Det
minsta ändringen i kamerans position leder till ändringen i alla mätpunkter, därmed ges ett
felaktigt resultat av mätningen. Användaren kan i fortsätt arbete ha en kalibrerings punkt som
vet att om den punkten är rätt så är alla andra mätpunkter rätt positionerade. Användaren ska
bestämma sig för vilken färgkontrast som gäller för att säkerställa att resultatet inte påverkas
av färgen som blandas med vattnet. Hårdvaran som används är Microsoft LifeCam HD-3000
– Webbkamera, användaren kan köpa in några sådana ifall kameran slutar att fungera. Vidare
rekommenderas att mjukvaran installeras på fler än en dator för att alltid ha en backup på en
annan dator, ifall det händer något olyckligt.

Bashar Potros

32

6 mars 2018

Framställning av mätmetod för att
upptäcka defekta luftmunstycken

Institutionen för ingenjörsvetenskap
Högskolan i Skövde

Referenser
Arduino. (2017a). Arduino Uno.
http://www.arduino.org/products/boards/arduino-uno (Hämtad 2017-04-12)
Arduino. (2017b). Arduino software.
http://www.arduino.org/products/boards/arduino-uno (Hämtad 2017-04-12)
Arduino library (2017). An Arduino library to interface the Avia Semiconductor HX711 24Bit Analog-to-Digital Converter (ADC) for Weight Scales.
https://github.com/bogde/HX711. (Hämtad 2017-05-23)
Batchelor, Bruce G. & Whelan, Paul (1997). Intelligent vision systems for industry. London:
Springer
Bengtsson, Lars (2003). Elektriska mätsystem och mätmetoder. Lösningar. 2. uppl. Lund:
Studentlitteratur
Bradski, Gary R. & Kaehler, Adrian (2008). Learning OpenCV: computer vision with the
OpenCV library. 1. ed. Sebastopol, CA: O'Reilly
Cmake (2017). Cmake Software.
https://cmake.org/download/. (Hämtad 2017-05-09)
Count pixels (2015). Count pixels of a black and white image (OpenCV / C++).
http://answers.OpenCV.org/question/55441/count-pixels-of-a-black-and-white-imageOpenCV-c/. (Hämtad 2017-09-12)
Cropping an Image (2016). Cropping an Image using OpenCV and C++.
https://www.youtube.com/watch?v=5Q6x4izOZQs. (Hämtad 2017-09-18)
Ecco Finishing (2017). Om oss.
http://www.Eccofinishing.se/sv/om-oss [Hämtad den 17 februari 2017]
Fraden, Jacob (2004). Handbook of modern sensors: physics, designs and applications. 3.
ed. New York: AIP
Fredriksson, Jonas. Johansson Fredrik. (2003). Givare för mätning av spolavätskenivån.
Högskolan Trollhättan/Uddevalla.
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:215359/FULLTEXT01.pdf (Hämtad
2017-04-05)
Folkhälsomyndigheten. (2016). Social hållbarhet.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/motesplats-social-hallbarhet/social-hallbarhet/(Hämtad 2017-03-30).
Grahm, Lennart, Jubrink, Hans-Gunnar & Lauber, Alexander (1990). Modern industriell
mätteknik: givare. 3 uppl. Lund: Teknikinformation
Gröndahl, Fredrik & Svanström, Magdalena (2011). Hållbar utveckling: en introduktion för
ingenjörer och andra problemlösare. 1. uppl. Stockholm: Liber
Gulliksson, Robert, Johansson, Filip, & Karlsson, Jonas (2016). Vätskemätare för glas.
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:948224/FULLTEXT01.pdf. (Hämtad
2017-04-17)
Höst, Martin, Regnell, Björn & Runeson, Per (2006). Att genomföra examensarbete. Lund:
Studentlitteratur
Jansson, Oscar Uddman. Paschoal, Bruno Martos. (2014). Nivåmätning av ojämna ytor.
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:733322/FULLTEXT01.pdf.
(Hämtad
2017-04-07)

Bashar Potros

33

6 mars 2018

Framställning av mätmetod för att
upptäcka defekta luftmunstycken

Institutionen för ingenjörsvetenskap
Högskolan i Skövde

KTH. (2015). Ekologisk hållbarhet.
https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-utveckling/verktygslada/sustainable-development/ekologisk-hallbarhet-1.432074 (Hämtad
2017-03-30)
PLX-DAQ (2014). Parallax Data Acquisition tool software.
https://www.parallax.com/downloads/plx-daq. (Hämtad 2017-08-30)
Mayo, Joseph (2010). Microsoft Visual studio 2010: a beginner's guide. New York:
McGraw-Hill
Micro Load Cell (2017). HX711 100g Load Cell Test Arduino Precision filtered.
http://friedrichkegel.de/files/code_snippets/HX711-Load.Cell_with_Filter-100g.ino.
(Hämtad 2017-05-30)
Microsoft
(2017).
Microsoft
visual
studio
2012
https://www.visualstudio.com/vs/older-downloads/. (Hämtad 2017-05-10)

ultimate.

Multiplexer (2011). Muxing Around With The CD74HC4067
http://bildr.org/2011/02/cd74hc4067-arduino/. (Hämtad 2017-09-22)

Arduino.

+

Nussey, John (2013). Arduino For Dummies. Chichester: John Wiley & Sons
ObjectTracking
(2015).
ObjectTrackingTutorial.cpp.
https://raw.githubusercontent.com/kylehounslow/OpenCV-tuts/master/auto-colour-filter/AutoColourFilter.cpp. (Hämtad 2017-05-15)
OpenCV (2017). OpenCV Software.
https://OpenCV.org/releases.html. (Hämtad 2017-05-05)
Sundqvist, Gunnar (2003). Uthållig utveckling: mänsklighetens framtid. Lund: Studentlitteratur
Svensson, Birgitta (2007). Visionsystem för kontrollmätning. http://www.idt.mdh.se/utbildning/exjobb/files/TR0556.pdf (Hämtad 2017-04-19)
WWF. (2016). Hållbar ekonomi.
http://www.wwf.se/wwfs-arbete/hallbar-ekonomi/1593509-hallbar-ekonomi-startsida
(Hämtad 2017-03-30)

Bashar Potros

34

6 mars 2018

Framställning av mätmetod för att
upptäcka defekta luftmunstycken

Institutionen för ingenjörsvetenskap
Högskolan i Skövde

Bilagor
Bilaga 1. Visual Studio och OpenCV kod för mätning med Visionsystem
#include <Windows.h>
#include <sstream>
#include <string>
#include <iostream>
#include <opencv\highgui.h>
#include <opencv2\highgui.hpp>
#include <cv.h>
#include "opencv2/opencv.hpp"
using namespace std;
using namespace cv;
//initial min and max HSV filter values.
//these will be changed using trackbars
int H_MIN = 70;
int H_MAX = 154;
int S_MIN = 42;
int S_MAX = 256;
int V_MIN = 70;
int V_MAX = 256;
//initial counter to review all measurement points
int WaterLiquid;
int p1;
int p2= 244;
int p3= 3;
int p4=333;
int j=0;
//default capture width and height
const int FRAME_WIDTH = 1280;
const int FRAME_HEIGHT = 800;
//names that will appear at the top of each window
const string windowName = "Original Image";
const string windowName2 = "Thresholded Image";
bool calibrationMode;//used for showing debugging windows, trackbars
etc.
vector<int> H_ROI, S_ROI, V_ROI;// HSV values from the click/drag ROI
region stored in separate vectors so that we can sort them easily
void

Liquid(){
int position [50][1] =
{{25},{45},{75},{95},{120},{144},{169},{193},{215},{240},{261},{284},
{312},{340},{362},{386},{408},{437},{462},{486},{510},{532
},{562},{586},{610},{635},{662},
{684},{710},{733},{758},{787},{809},{829},{857},{886},{906
},{933},{960},{990},{1015},{1035},
{1061},{1086},{1110},{1138},{1163},{1188},{1208},{1234}};
p1=position[j][0];
}
string intToString(int number){
std::stringstream ss;
ss << number;
return ss.str();
}
void morphOps(Mat &thresh){
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//create structuring element that will be used to "dilate"
and "erode" image.
//the element chosen here is a 3px by 3px rectangle
Mat erodeElement = getStructuringElement(MORPH_RECT,
Size(3, 3));
//dilate with larger element so make sure object is nicely
visible
Mat dilateElement = getStructuringElement(MORPH_RECT,
Size(8, 8));
erode(thresh, thresh, erodeElement);
erode(thresh, thresh, erodeElement);
dilate(thresh, thresh, dilateElement);
dilate(thresh, thresh, dilateElement);
}
int main(int argc, char* argv[])
{
//some boolean variables for different functionality
within this
//program
bool useMorphOps = true;
calibrationMode = true;
//Matrix to store each frame of the webcam feed
Mat cameraFeed;
//matrix storage for HSV image
Mat HSV;
//matrix storage for binary threshold image
Mat imgethreshold;
//x and y values for the location of the object
int x = 0, y = 0;
//video capture object to acquire webcam feed
VideoCapture capture;
//open capture object at location zero (default location
for webcam)
capture.open(0);
//set height and width of capture frame
capture.set(CV_CAP_PROP_FRAME_WIDTH, FRAME_WIDTH);
capture.set(CV_CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, FRAME_HEIGHT);
//must create a window before setting mouse callback
cv::namedWindow(windowName);
//Create CSV file on your computer
std::ofstream outfile;
outfile.open("C:\\Users\\Ägare\\Desktop\\Test.CSV"); //
The location can be changed depending on where you want to save the
file
//start an infinite loop where webcam feed is copied to
cameraFeed matrix
//all of our operations will be performed within this loop
while (1){
//store image to matrix
capture.read(cameraFeed);
//convert frame from BGR to HSV colorspace
cvtColor(cameraFeed, HSV, COLOR_BGR2HSV);
//filter HSV image between values and store
filtered image to
//threshold matrix
inRange(HSV, Scalar(H_MIN, S_MIN, V_MIN),
Scalar(H_MAX, S_MAX, V_MAX), imgethreshold);
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//perform morphological operations on
thresholded image to eliminate noise
//and emphasize the filtered object(s)
if (useMorphOps)
morphOps(imgethreshold);
//pass in thresholded frame to our object
tracking function
//this function will return the x and y coordinates of the
//filtered object
//show frames
if (calibrationMode == true){
//create slider bars for HSV filtering
imshow(windowName2, imgethreshold);
imwrite("WaterLiquid.jpg",imgethreshold);
}
else
{destroyWindow(windowName2);}
imshow(windowName, cameraFeed);
imwrite ("Original_Image.jpg", cameraFeed);
//delay 30ms so that screen can refresh.
//image will not appear without this waitKey() command
//also use waitKey command to capture keyboard input
if (waitKey(30) == 99) calibrationMode = !calibrationMode;//if user presses 'c', toggle calibration mode
outfile << " WaterLiquid_" << j << ";" << WaterLiquid <<
endl; // prints the values in the created file
Liquid();
Rect croppedRectangle= Rect (p1,p2,p3,p4);
Mat CroppedImage = imgethreshold (croppedRectangle);
imwrite ("Cropped.jpg", CroppedImage);
string filename = "Cropped.jpg";
Mat src = imread(filename);
Mat gray;
cvtColor(src, gray, CV_BGR2GRAY);
// Transform it to binary and invert it. White on black is needed.
Mat bw;
threshold(gray, bw, 40, 255, CV_THRESH_BINARY_INV |
CV_THRESH_OTSU);
vector<Point> black_pixels;
// output, locations of non-zero
pixels
cv::findNonZero(bw, black_pixels);
vector<Vec4i> hierarchy;
vector<vector<Point> > contours;
// extract only the external blob
findContours(bw.clone(), contours, hierarchy, CV_RETR_EXTERNAL,
CV_CHAIN_APPROX_SIMPLE, Point(0, 0));
Mat mask = Mat::zeros(bw.size(), CV_8UC1);
// draw the contours as a solid blob, and create a mask of the
cloud
for(size_t i = 0; i < contours.size(); i++)
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drawContours(mask, contours, i, Scalar(255, 255, 255),
CV_FILLED, 8, hierarchy, 0, Point());
WaterLiquid = (999/ 6.66) - (black_pixels.size() /6.66 ) ; //
amount of white pixels is returned from the subtraction of all - black
;-)
cout << "WaterLiquid: " << WaterLiquid << " mm"<< endl;
j=j+1;
if (j==50)
return 0;}
}
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Bilaga 2. Arduino kod för mätning med Micro lastcell
#include "HX711.h"
#define DAT 3
#define CLK 2

HX711 scale(DAT, CLK);
float calibration_factor = -12200; //=100g
float output;
int readIndex;
float total=0;
float average=0;
float average_last=0;
const int cycles=20;
float readings[cycles];

void setup() {
scale.set_scale();
scale.tare(); //Reset the scale to 0

long zero_factor = scale.read_average(); //Get a baseline reading
Serial.print("Zero factor: "); //This can be used to remove the need to tare the scale. Useful
in permanent scale projects.
Serial.println(zero_factor);
Serial.begin(9600);
Serial.println("CLEARDATA");

//This string is defined as a commmand for the Excel
VBA to clear all the rows and

Serial.println("LABEL,Computer Time,Waterliquid,mm");
//LABEL command creates label for columns in the first row
}
void loop() {
scale.set_scale(calibration_factor); //Adjust to this calibration factor //Serial.print("Reading: ");
output=scale.get_units(), 2; //Serial.print(output);
//Smoothing the results
// subtract the last reading:
total = total - readings[readIndex];
// read from the scale
readings[readIndex] = scale.get_units(), 2;
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// add the reading to the total:
total = total + readings[readIndex];
// advance to the next position in the array:
readIndex = readIndex + 1;

// if we're at the end of the array...
if (readIndex >= cycles) { // ...wrap around to the beginning:
readIndex = 0;
}
// calculate the average:
average = total / cycles;
average=scale.get_units(), 2;

//Zero drift compensation
if((average_last>average+0.03 || average_last<average-0.03)){
//Minimum Load defines Zero-Band
if (average<0.06){average=0;}
//Serial.print("\tFilter: ");
Serial.print ("DATA,TIME,");
Serial.print(average * 14) ;
average_last=average;
}
else{
// Serial.print("\tFilter: ");
Serial.print ("DATA,TIME,");
Serial.print(average_last * 14);
}
Serial.print (",");
Serial.println(" mm"); //Change this to kg and re-adjust the calibration factor if you follow
SI units like a sane person
//Serial.print(" calibration_factor: ");
//Serial.print(calibration_factor);
//Serial.println();
delay(500);
}
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