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Sammanfattning 

Examensarbetet utfördes på Termisk Systemtekniks kontor i Linköping. Syftet var att skapa ett 

datorsystem för att med värmekamerateknik kvalitetskontrollera och temperaturövervaka 

tillverkningsprocesser i industrin. Systemet ska vara konfigurerbart på sådant sätt att det kan 

användas på flera olika problemställningar, bland annat sådana där realtidsanalys av kamerabilder är 

ett krav.  

 

Det framtagna systemet  bygger på ett befintligt ramverk, Panola, för att hantera mätresultat och 

bilder i en databas. Ramverket är byggt för att systemet kontinuerligt ska kolla efter ny data, och 

uppgiften var att skapa en grund på vilken man kan bygga system som använder ramverket men helt 

eller delvis utnyttjar direkta anrop .  För att få upp hastigheten på systemet till önskad nivå t.ex. för 

realtidsanalys. Behovet uppstod när man ville använda systemet tillsammans med andra maskiner i 

fabriken som, till viss del, styrs av resultatet från värmekameraanalysen.   

 

Resultatet blev en analysmodul som var direkt kopplad till en existerande kameramodul. 

Analysmodulen lagrar resultatet av bildanalysen i databasen via Panola. En separat modul 

sammanställer sedan analysresultaten och presenterar dem i ett användargränssnitt.  
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Kapitel 1 Inledning 
 

Denna rapport sammanfattar ett kandidatarbete (16hp) inom programmet Datorteknik vid Linköpings 

universitet. Arbetet har utförts vid företaget Termisk Systemteknik i Sverige AB. 

1.1 Bakgrund 

Behovet av ett realtidssystem för värmekameraanalys uppstod när en av TSTs kunder ville 

temperaturövervaka gjutformar i en gjutpress. Gjutformarna ska ha så jämn temperatur som möjligt, och 

med hjälp av värmekamerateknik kan man avgöra vilken temperatur som alla delar av gjutformen har 

och därmed avgöra om de ska kylas mer eller mindre. Syftet är både att få jämnare temperatur och att 

snabbare komma upp till önskad temperatur vid uppstart, vilket i sin tur leder till att man kan få igång 

pressen fortare och få mindre spill. 

Tidigare har man vid Termisk Systemteknik utvecklat ett ramverk vid namnet Panola som man har 

som en grund för att lagra och läsa data från en databas, mer om Panola i avsnitt 2.1. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Panola (Morin och Axelsson 2012: 27) är ett mjukvaruramverk för att bygga pollande system via en 

databas för att temperaturövervaka och samla in data från olika mätpunkter. Realtidskrav tillkom när 

system byggda på Panola skulle användas i industriella system där man var tvungen att få ut ett resultat 

en viss tid efter att bilden tagits. Det pollande systemet kan inte garantera att tidskraven uppfylls, då det 

först sparar bilden i databasen och sedan, när analysmodulen får tid över, läser  in bilden och genererar 

ett resultat.  

Arbetet gick ut på att bygga på moduler som kunde prata direkt med varandra istället för att skicka 

jobbförfrågningarna via databasen och på sätt kunna skapa ett snabbare system som har kortare svarstid. 

I det utökade ramverket så kan en kameramodul i ett system köra separat och bara lagra bilder i 

databasen, varefter en analysmodul hämtar bilder från databasen och genererar ett svar. I ett annat 

system kan analysmodulen anropas direkt av kameramodulen, vilket är lämpligt i industriella system 

med realtidskrav.  

Frågeställningar: 

 Är det möjligt att implementera realtidsanalys som modul till Panola? 

 Vilken bildtakt är det möjligt att komma upp i? 

1.3 Målgrupp 

Denna rapport riktar sig till personer med viss programmeringskunskap, såsom ingenjörer eller studenter 

med inriktning mot datorteknik. 
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1.4 Disposition 

Denna rapport kommer att följa ett traditionellt rapportupplägg med följande kapitel: 

 Teori - de grunder som används i projektet och kan vara bra att läsa igenom för att förstå 

resten av rapporten. 

 Metod - tillvägagångssättet som används för att lösa frågeställningen. 

 Resultat - Resultatet av projekt och vad som har implementeras 

 Diskussion - Arbetets resultat och återkoppling mot de tidigare ställda kraven 

 Slutsatser - Sammanfattar arbetets resultat och reflektion kring frågeställningarna 

1.5 Begrepp, förkortningar och termer 

 

 Panola: Ett ramverk som används för att läsa och skriva mätdata och resultat ur en databas. 

 Modul: En modul läser/skriver data från/till Panola och har ett ID-nummer i Panola. 

 Zon: Ett område i verkligheten från vilket mätningar görs, t.ex. med en kamera. 

 Blob: En blob innehåller binär data som är lagrad i Panola. 

 Pollande: Att man får kolla om det finns något att göra, ungefär samma sak som att gå och lyfta 

telefonluren för att se om någon är där. 

 Palett: Ett dataset med färger för olika nivåer. 

 AOI: Area of interest, ett utpekat område i en bild. 
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Kapitel 2 Teori 

 

Detta kapitel förklarar de grunder som används i projektet och kan vara bra att läsa igenom för att förstå 

resten av rapporten. 

2.1 Panola 

Panola (Morin och Axelsson 2012: 27) är namnet på ett mjukvaruramverk för larm- och zonhantering 

som är utvecklat av Termisk Systemteknik. Det är skrivet i .NET och använder sig av Entity Framework 

(Griffiths 2012a: 387) för att kommunicera med databasen. Panola ger möjligheter att spara ner 

sensordata (som kan vara värmekamerabilder, temperaturprofiler och mätvärden) samt att kommunicera 

med och konfigurera löst kopplade moduler. En modul är en komponent som gör en specifik sak och 

arbetar mot Panola, till exempel en kameramodul eller en analysmodul. Kameramodulen sparar ner 

bilder till Panola som analysmodulen i hämtar och analyserar för att generera resultat i form av ett 

mätvärde eller ett larm, vilka i sin tur lagras i databasen för att, till exempel, presenteras i ett 

användargränssnitt. 

Varje modul har ett ID-nummer med vilket man ansluter till Panola för att kunna hitta sin 

egenlagrade data och konfiguration och även andra modulers data som man kan tänkas sig använda. 

Varje modul har en huvudloop som kollar efter kommandon från Panola-systemet; kommandon som kan 

vara om modulen ska pausa, stanna eller köra vidare.  

Data sparas i Panola i form av ”blobbar” bestående av ren binär data. När man definierar en klass 

som ska kunna lagras i Panola så måste man även definiera en serialiseringsmetod och en 

deserialiseringsmetod för att kunna konvertera till och från binärdata. 
 

2.2 Värmekameror 

En värmekamera  fångar bilder från infraröd strålning. Där en vanlig kamera bara känner av synligt ljus 

(våglängder i om rådet 450-700 nanometer) känner värmekameran av infraröd strålning, vanligen i 

området 900-14 000 nanometer(FLIR Systems AB b: ) Kameran som användes i detta examens jobb 

heter A615 och ser inom intervallet 7 500 – 13 000 (FLIR Systems AB a: ). Kameran ger alltså ifrån sig 

ett mätvärde på varje pixel i form av ett digitalt värde som anger mängden värmestrålning eller, för en 

del kameror, temperaturen på det avbildade objektet som sedan kan ritas ut. Vanligast är att rita det i 

gråskala där ju vitare det är ju varmare är det (s.k. ”white hot”, se Figur 1), men det finns även andra sätt 

att rita, till exempel med färgpaletter där man ersätter temperaturer med olika färger.  
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Figur 1: En värmekamerabild som visar fyra varma objekt mot en kall bakgrund. 
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Kapitel 3 Metod 

Detta kapitel beskriver tillvägagångssättet som används för att lösa frågeställningen. 

3.1 Krav 

Kunden har angett ett antal krav som sedan reducerats till ett antal tekniska krav för examensarbetet. 

Kraven beskrivs här och hur de uppfyllts beskrivs sedan i avsnitt 4.3. 

3.1.1 Analys 

Krav 1: Olika typer av AOI: Rutor, cirklar, polygoner och områden definierade av en mask.  

Krav 2: Beräkning av temperaturmått inom AOI. Temperaturmåtten ska inkludera min, max, medel 

och median. 

Krav 3: Lagring av bilder under obegränsad tid , d.v.s. systemet i sig ska inte begränsa 

(lagringsutrymmet är gissningsvis begränsat). Kravet gäller t.ex. när bildtakten är låg, vilket den är 

för gjuteritillämpningar (max 5 bilder per minut per kamera). Vid system med hög bildtakt lagras 

exempelbilder, t.ex. vid fel. 

Krav 4: Analysresultat ska lagras lokalt på strukturerat sätt inklusive information om tid, skift, 

produkt och recept (se nästa krav) m.m. 

Krav 5: Stöd för recepthantering. Mätning och analys ska kunna göras på olika sätt beroende på 

vilken produkt som tillverkas för tillfället enligt olika recept. Receptval ska kunna styras lokalt och 

från externt system. 

3.1.2 Användargränssnitt 

Krav 6: Huvudfönster med sammanställd information såsom aktuella temperaturer, positionsfel och 

statistik. 

Krav 7: Kamerafönster för kamerajusteringar och för att titta på kamerabilden. 

Krav 8: Användarvänligt med gränssnitt som känns naturliga för operatörer. Viktigt för 

operatörsmiljöer och säkerhet. 

Krav 9: Konfigurering av analys (skapa recept). 

3.1.3 Maskininterface 

Krav 10: Gränssnittet till ett externt automationssystem via ProfiNet (Profibus : ) .Kravet gäller 

både synkronisering och överföring av mätresultat. 

3.1.4 Övriga krav 

Krav 11: Ska klara minst två kameror. 

Krav 12: Analys skall göras i realtid. 

Krav 13: Realtidsvideo: Bild från en kamera ska kunna visas i realtid. 
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3.2 Arbetsprocess 

I projektets början så gick vi (jag och anställda på Termisk Systemteknik) igenom möjliga användarkrav 

och tog fram en teknisk kravspecifikation. Detta avgränsades till vad som faktiskt skulle vara med i 

examensarbetet då hela systemet blir för stort för att lösas under exjobbstiden. 

Vi gjorde sedan en uppskattning av tidsåtgången för varje krav för att kunna uppskatta planeringen så 

jag skulle hinna med allt som skulle göras eller om det skulle begränsa mer.  

3.3 Utvecklingsmiljön 

Utvecklingen har skett på ett Windows-system och i Visual Studio 2010 Professional (Griffiths 2012b: 

10). Då all programmering har skett i programmeringsspråket C# (Griffiths 2012c: 3) så var Visual 

Studio ett val då det har debugverktyg och IntelliSense för just C# där av valdes det. Versionshantering 

ett måste när man utvecklar kod för att ha koll på vad de senaste ändringarna man har gjort och 

möjlighet att gå tillbaka i kod. Eftersom Termisk Systemteknik sedan tidigare använder SVN (Collins-

Sussman, Fitzpatrick, och Pilato 2011: 446)för versionshantering av kod. Så var det ett kravatt använda 

det då det blir mycket enklare vid överlämnade vid slutfört arbete så har de allt i sin struktur redan. 
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Kapitel 4 Resultat 

I detta kapitel beskrivs resultatet av projektet och vad som har implementeras 

4.1 Arkitektur 

Systemet är uppbyggt att i botten har man en Panola-databas. På denna lägger man sedan på Termisk 

Systemtekniks hjälplager (TST Automation) med funktioner som är vanliga hos alla moduler. Alla 

moduler ärver från samma grundmodul och får därmed de grundläggande modulfunktionerna de behöver 

föra att fungera med Panola. Arkitekturen illustreras i Figur 2. 

För att möjliggöra så snabba analysresultat som möjligt implementerades designmönstret Observer 

(Microsoft c: ) i kameramodulen och analysmodulen. Varje gång kameramodulen får in en bild från 

kameran skickar den ett anrop till alla som prenumererar på modulen så de får den nya bilden. På detta 

sätt kan man haka på flera analysmoduler eller en modul för att  visa en realtidsvy. Planen var att göra 

det så modulärt som möjligt så man kan använda det i så många använder fall som möjligt utan att 

behöva göra om strukturen. Detta har implementeras i C# med hjälp av interfacen 

IObserver/IObservable. 

För att enkelt kunna bygga på analysmodulens funktioner så valde jag att skapa en abstrakt klass för 

att hantera AOIs, se Figur 3. Därmed är det möjligt att lägga till flera olika typer av former genom att 

ärva från grundklassen och implementera de nödvändiga funktionerna. Varje regel som utvärderar om ett 

villkor är uppfyllt innehåller en AOI som säger vilka pixlar den ska utvärdera i bilden. 

Tack vara denna datastruktur skapades ett modulärt regelverk som kan sättas upp för olika analyser. 

Varje regel är kopplad till en AOI som kan vara av olika typ. Varje regel har ett namn för att kunna 

identifiera det, en temperaturgräns, en aktuell temperatur från senast genomförda analysen, samt 

huruvida den triggade ett alarm.  

Varje AOI har också ett namn så att man ska veta vilken AOI man arbetar med. AOIn  har en 

boundingbox för att begränsa analysen till en den del av bilden där analysen ska leta efter AOI.  En 

analysmodul frågar om bildpunkter inom denna boundingbox tillhör AOIt medelst en funktion som heter 

Contains där man skickar in en punkt och får tillbaka sant eller falskt.  

Funktionen Draw är till för att man enkelt ska kunna rita ut AOI på skärmen då alla AOI ritas ut 

olika. Move är en funktion som är skapad för att underlätta om man skulle flytta en AOI.  
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Figur 2: Dataflöde och systemarkitektur. 
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Figur 3: AOI-klasser. 

4.2 Användargränssnitt 

Hur användargränssnitten ser och fungerar. Samterliga gränssnitt är skrivna med Windows 

forms(Microsoft e: ) för att passa med tidigare skrivna moduler. 

4.2.1 Analysgränssnittet 

Ett gränssnitt för att välja recept har implementerats, se Figur 4. 

Analysmodulens huvudfönster visas i Figur 5. Till vänster är standardgränssnittet som ärvs av 

basmodul i TST Automation som används för att sköta grundläggande kommandon till Panola. I mitten 

har man senaste kamerabilden och analysrutor som man kan skapa med ett musklick. Den senaste rutan 

man ändrat på eller skapat har en extra tjock kant med två pixlar istället för en. 

Möjlighet att implementera flera former sker då alla former bygger på en grundform som man kan 

ärva ifrån och på sätt kunna lägga till polygoner, cirklar eller tringlar efter behov.  

Till höger visas reglerna som triggar alarm. Temp är den satta maxgränsen och CTemp är den senaste 

analyserande temperaturen i respektive AOI. 

Vill man skapa en ny regel så dubbel klickar man i den högra delen och får upp regelfönstret, se 

Figur 6. Där har man valet att sätta ett namn på regeln (detta namn återkommer sedan i 

sammanställningsmodulen för att enkelt kunna koppla samman värden) därefter sätter man vilken 
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maxtemperatur det får finnas i rutan innan det ska trigga ett larm. Kopplar sedan ihop detta med en AOI 

som man vill analysera i. 

 

 

Figur 4: Gränssnitt för att välja analysrecept. 

  

 

  

Figur 5: Analysmodulens huvudfönster. 
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Figur 6: Analysmodulens regelfönster. 

När man har gjort sitt recept så har man möjlighet att spara receptet enligt något av två alternativ. Det 

som anses vara standard är att spara det till Panola så att sammanställningsgränssnittet kommer åt det, 

liksom övriga moduler som vill ha tillgång. Det andra alternativet är att exportera recepten för att kunna 

flytta det mellan olika Panola-system. När man exporterar geniererar analysmodulen generar en XML-fil 

över receptets uppbyggnad. Ett exempel på hur en sådan kan se ut följer nedan: 

 

<Filehandler.Contaner z:Id="1" 
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Tst.Automation.Analyze" 
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:z="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/"> 

 <aois z:Id="2" z:Size="2"> 
  <AOI z:Id="3" i:type="AOIRectangle"> 
   <_x003C_Name_x003E_k__BackingField                                                                                              

z:Id="4">AR0</_x003C_Name_x003E_k__BackingField> 
   <_x003C_EndPoint_x003E_k__BackingField 

xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.Drawing"> 
    <a:x>197</a:x> 
    <a:y>103</a:y> 
   </_x003C_EndPoint_x003E_k__BackingField> 
   <_x003C_StartPoint_x003E_k__BackingField 

xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.Drawing"> 
    <a:x>104</a:x> 
    <a:y>67</a:y> 
   </_x003C_StartPoint_x003E_k__BackingField> 
  </AOI><AOI z:Id="5" i:type="AOIRectangle"> 
   <_x003C_Name_x003E_k__BackingField 

z:Id="6">AR1</_x003C_Name_x003E_k__BackingField> 
   <_x003C_EndPoint_x003E_k__BackingField 

xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.Drawing"> 
    <a:x>179</a:x> 
    <a:y>190</a:y> 
   </_x003C_EndPoint_x003E_k__BackingField> 
   <_x003C_StartPoint_x003E_k__BackingField 

xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.Drawing"> 
    <a:x>34</a:x> 
    <a:y>138</a:y> 
   </_x003C_StartPoint_x003E_k__BackingField> 
  </AOI> 
 </aois> 
 <rules z:Id="7" z:Size="2"> 
  <Rule z:Id="8"> 
   <_x003C_AOI_x003E_k__BackingField z:Ref="3" i:nil="true"/> 
   <_x003C_Name_x003E_k__BackingField 

z:Id="9">test</_x003C_Name_x003E_k__BackingField> 
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 <_x003C_Temp_x003E_k__BackingField>23</_x003C_Temp_x003E_k__BackingField> 

  
 <_x003C_Triggered_x003E_k__BackingField>false</_x003C_Triggered_x003E_k__BackingFi
eld> 

  </Rule> 
  <Rule z:Id="10"> 
   <_x003C_AOI_x003E_k__BackingField z:Ref="5" i:nil="true"/> 
   <_x003C_Name_x003E_k__BackingField 

z:Id="11">test1</_x003C_Name_x003E_k__BackingField> 
  

 <_x003C_Temp_x003E_k__BackingField>25</_x003C_Temp_x003E_k__BackingField> 
  

 <_x003C_Triggered_x003E_k__BackingField>false</_x003C_Triggered_x003E_k__BackingFi
eld> 

  </Rule> 
 </rules> 
</Filehandler.Contaner> 
 

 
XML-koden är automatisk genererad av C#-klassen DataContractSerializer (Griffiths 2012d: 589). 

Först skapar jag en container för att lägga de saker som ska vara med i den sparade filen: 

 

        public class Container 
        { 
            public List<AOI> Aois { get; set; } 
            public List<Rule> Rules { get; set; } 
        } 

 

Där efter använders  DataContractSerializer för att låta programet skriva om datastrukturen till 

XML-kod och skriva det till fil. Efter det används DataContractSerializer för att återskapa min 

container. På detta sättet kan jag bibehålla referenser mellan objekten, vilket är önskvärt då en regel har 

en koppling till ett, AOI som tidigare beskrivs i rapporten. 

 

       Container c = new Container(); 
       c.aois = aois; 
       c.rules = rules; 
 
       DataContractSerializer serializer = new 

DataContractSerializer(typeof(Container), null, 
            0x7FFF /*maxItemsInObjectGraph*/, 
            false /*ignoreExtensionDataObject*/, 
            true /*preserveObjectReferences */, 
            null /*dataContractSurrogate*/); 
      var fileStream = new FileStream(path, FileMode.Create); 
       serializer.WriteObject(fileStream, c); 
       fileStream.Close(); 
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4.2.2 Sammanställningsgränssnittet 

Sammanställningsgränssnittet är en separat modul, som kan köras på en annan dator än den kameran och 

analysen körs på. Detta är praktiskt när kameran och datorn står i en industrimiljö och man vill köra 

sammanställningen från ett kontor för att övervaka hur systemet går. Först väljs ett recept enligt Figur 4 

för att läsa in samma recept som man kört analysen med, För man ska kunna se vilka analysrutor man 

har och vilka regler som är satta för dessa. I resultatet från analysen sparas bara mätresultatet per regel i 

receptet och inte alla värden i bilden. På detta sätt kan man koppla samman resultatet mot varje regel och 

rita ut en graf, se Figur 7. I grafen se hur temperaturen rör sig över tiden för de olika reglerna.  

 

 

 

Figur 7: Sammanställningsgränssnittet. 

  

4.3 Kravuppfyllelse 

Kraven som beskrevs i avsnitt 3.1 diskuteras här med avseende på hur de uppfylls av det 

implementerade systemet. 

4.3.1 Analys 

Krav 1: AOI typer – Uppfyllt. 

En abstrakt klass för Area of Interest har skapats samt ett exempel på konkreta subklasser. Fler 

subklasser kan läggas till om så önskas i framtida utökningar av systemet. 

 

Krav 2: AOI beräkningar – Delvis uppfyllt. 

Maxtemperatur för en AOI är implementerat. Ytterligare villkor för min-, medel- och median- 

temperaturer kan läggas till genom att använda existerande kod för bildhantering. 

 

Krav 3: Lagring av bilder under obegränsad tid – Ej uppfyllt. 
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Har ej implementeras, Nedprioriterades under projektets gång. 

 

Krav 4: Analysresultat  ska lagras lokalt på strukturerat sätt – Uppfyllt. 

Är implementerat; analysresultat kan sparas i Panola eller som XML-filer. 

 

Krav 5: Stöd för recepthantering – Uppfyllt. 

Finns och sparas i Panola tillsammans med mätresultat.  Man kan inte jämföra mätresultat från olika 

recept mot varandra, då detta skulle vara missvisande – som att jämföra äpplen och päron. 

4.3.2 Användargränssnitt 

Krav 6:  Huvudfönster – Delvis uppfyllt. 

Huvudfönstret har fått förenklats en del på grund av att samtal med kund inte existerat som det var tänkt 

från början och en annan kund med annorlunda kriterier tillkommit. Huvudfönstret har bara översikt 

över temperaturer för de olika analyserna över tid. Översikten visar med en graf hur temperaturen har 

ändrat sig med tiden. 

Krav 7: Medtitt – Uppfyllt. 

Medtitt finns i analysmodulen och sker samtidigt som analysen utföres. Denna kan dock vara bra att 

kunna stänga av i framtiden för att kunna använda datorkraften till analys istället för medtitt då det 

troligen ej finns behov av medtitt under produktion. Större delen av tiden torde systemet vara 

självgående utan en operatör som granskar bilderna medan i realtid. 

 

Krav 8: Användarvänligt med gränssnitt – Delvis uppfyllt. 

Svårt krav att verifiera utan någon som jobbar som operatör. 

 

Krav 9: Konfigurering av analys – Uppfyllt. 

Är uppfyllt och beskrivs i kapitel 4.15.1.  

4.3.3 Maskininterface 

Krav 10: ProfiNet – Ej uppfyllt. 

Detta kravet har nedprioriteras för att lämna tid till övriga krav. Det visade sig att detta är en stor punkt 

som skulle ta för mycket tid för att hinna implementeras eller undersökas under exjobbstiden.  

4.3.4  Övriga krav 

Krav 11: Ska klara minst två kameror – Uppfyllt. 

Är uppfyllt genom att man startar en till instans av kameramodulen. 

 

Krav 12: Analys skall göras i realtid – Uppfyllt. 

Kameramodulen har möjlighet att skicka bilderna direkt till en analysmodul och därmed uppnå kravet 

om realtid analys. 

 

Krav 13: Realtidsvideo: Bild från en kamera ska kunna visas i realtid – Uppfyllt. 

Uppfylls i samband med att analysen körs i realtid. Detta krav har testas med en kamera som kör i 50Hz 
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Kapitel 5 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras arbetets resultat och återkoppling mot de tidigare ställda kraven. 

5.1 Metoder 

En annan idé hur man skulle lösa problemet med realtidskrav är att man implementerar, i alla 

moduler, en nätverksdel som kan ta in strömmar från nätverket. I en sådan lösning skulle Panola sitta i 

mitten och ha koll på vilka moduler som är på nätverket och hur man hittar dem. Denna lösning hade 

nog inte varit så snabb som den nu implementerade lösningen men den skulle vara mycket mer flexibel 

då modulerna inte behöver sitta på samma dator och att trådningen hade blivit enklare då programen 

jobbar på olika minnes platser. En sådan lösning kommer att undersökas efter examensarbetet. 

5.2 Problem på vägen 

Några av de problem som uppstått under projekt gång och hur de har löst och funderingar runt omkring. 

5.2.1 Trådning 

Ett problem som uppkom när man gjorde hopkoppling med kameramodulen var att användargränssnittet 

för analysverktyget blev mycket segt – kameramodulen tog för mycket CPU-tid. Detta fick lösas med att 

när man kopplar ihop analysmodulen och kameramodulen så startas det i en egen tråd för 

analysmodulen, se kodexempel nedan.  

 

var cameraForm = new CameraForm(); 
AnalyzeForm analyze; 
Thread t = new Thread(new ThreadStart(delegate()  
{  
    analyze = new AnalyzeForm(); 
    var unsunbcribe = cameraForm.Subscribe(analyze); 
    Application.Run(analyze); 
    unsunbcribe.Dispose(); 
})); 
 
t.SetApartmentState(ApartmentState.STA); 
t.Start(); 
                     
Application.Run(cameraForm); 

 

5.2.2 Långsam bildritning 

Kameramodulen skickar en bild som en 2D Array som man sedan ska sätta färg på efter vilken 

temperatur varje pixel har. Här uppstod problemet när man skulle använda en bitmap och  funktionen 
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SetPixel (Microsoft a: ), vilket gjorde att den inte hann med att visa bilder i den önskade taken (50Hz 

från kravspecifikationen).  

Detta gjorde att jag fick tänka om och hitta ett snabbare sätt att göra detta på vilket var att skriva 

direkt till RAM minnet och inte via SetPixel. Det som gör SetPixel så långsam är att varje gång man 

anropar på den så låser den bilden, gör ändringen och sedan låser upp. Om man skriver direkt i minnet 

med pekare behöver man bara låsa bilden en gång istället för 512*640 gånger. Se kodexempel nedan:  

 

Bitmap im = new Bitmap(width, height); 
BitmapData bmData = im.LockBits(new Rectangle(0, 0, im.Width, im.Height),                    

ImageLockMode.ReadWrite, PixelFormat.Format24bppRgb); 
int stride = bmData.Stride; 
System.IntPtr Scan0 = bmData.Scan0; 
unsafe 
{ 

byte* p = (byte*)(void*)Scan0; 
int nOffset = stride - im.Width * 3; 
for (int y = 0; y < height; y++) 
{ 
     for (int x = 0; x < width; x++) 
     { 

      Color c = palette.Get(imageArray[x, y]); 
            p[0] = c.B; 
            p[1] = c.G; 
            p[2] = c.R; 

       p += 3; 
     } 

     p += nOffset; 
} 

} 
 
im.UnlockBits(bmData); 

 

Denna del gjorde att varje bild tog runt 40 millisekunder att färglägga med en palett.  Ett krav att 

systemet ska fungerar med 50 bilder i sekunden vilket ger att en bild får max ta 20 millisekunder. 

Detta ledde mig till att börja tänka parallellt vilket gav mig följande lösning utan allt för mycket 

omskrivande. Efter denna optimering så tog det runt 17-22 ms att rita varje bild, vilket är precis 

tillräckligt för att klara av kraven. Detta kan sedan bero på vilken hårdvara systemet körs på, test kördes 

på en i5-2430M 8Gb RAM . Parallel.For (Microsoft d: ) 

 

Bitmap im = new Bitmap(width, height);     
BitmapData bmData = im.LockBits(new Rectangle(0, 0, im.Width, im.Height), 

ImageLockMode.ReadWrite, PixelFormat.Format24bppRgb); 
int stride = bmData.Stride; 

     System.IntPtr Scan0 = bmData.Scan0; 
     unsafe 
     { 
      byte* p = (byte*)(void*)Scan0; 
            int nOffset = stride - im.Width * 3; 
            int width = im.Width; 
            int height = im.Height; 
            Parallel.For(0, height, y => 
            { 
              byte* curpix = p + (y * (width * 3 + nOffset)); 
                    for (int x = 0; x < width; x++) 
                    { 
                     Color c = palette.Get(imageArray[x, y]); 
                             
                           curpix[0] = c.B; 
                           curpix[1] = c.G; 
                           curpix[2] = c.R; 
                           curpix += 3; 
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                  } 
        });  

} 
 
im.UnlockBits(bmData); 

 

Skulle man vilja undvika att köra unsafe så skulle man kunna göra på följande sett men då tappar 

man hastighet då det blir två kopieringar som tar tid. Tiden hamnar då på runt 35ms per bild om man kör 

med parallellisering.  

 

            BitmapData bmData = im.LockBits(new Rectangle(0, 0, im.Width, im.Height), 
ImageLockMode.ReadWrite, PixelFormat.Format24bppRgb); 

            int stride = bmData.Stride; 
            System.IntPtr Scan0 = bmData.Scan0; 
 
            int bytes = Math.Abs(bmData.Stride) * im.Height; 
            byte[] rgbValues = new byte[bytes]; 
 
            System.Runtime.InteropServices.Marshal.Copy(Scan0, rgbValues, 0, bytes); 
            int width = im.Width; 
            int height = im.Height; 
            Parallel.For(0, height, y => 
            { 
                int curpix = (y * (width * 3)); 
                for (int x = 0; x < width*3; x+=3) 
                { 
                    Color c = palette.Get(RawImage[(x/3) / Zoom, y / Zoom]); 
 
                    rgbValues[curpix + x] = c.B; 
                    rgbValues[curpix + x + 1] = c.G; 
                    rgbValues[curpix + x + 2] = c.R; 
                } 
            }); 
 
 
            System.Runtime.InteropServices.Marshal.Copy(rgbValues, 0, Scan0, bytes); 
            im.UnlockBits(bmData); 

 

5.2.3 Lagring av data i Panola 

Panola är inte byggt för realtidsmätningar utan hade brandövervakning som tilltänkt applikation när det 

planerades och byggdes. Där jobbar man mer i zoner i form av rum och areor med flera kameror som 

övervakar. I ett industriellt system har man som regel inte zoner på sådant sätt, utan varje modul har en 

kamera vars bilder analysers oberoende av andra. Därav finns det vissa saker man måste ta hänsyn till 

när man sparar ner data i Panola. 

När man lagrar data i Panola måste man alltid ange vilken zon data tillhör, och man måste skapa en 

zon för att lagra data även om zonen inte fyller någon direkt funktion. När man sparar ner data anger 

man modul-ID, tid och zon-ID för sedan kunna hitta data igen. En modul behöver lagra blobbar som är 

allmänna till en modul och inte är specifikt knuten till zon. Detta löstes med att man kollar om en allmän 

zon finns. Finns den så använder man den finns den inte så skapar modulen den först.  

5.2.4 Vem ska lagra bilder? Kamera-  eller analysmodulen? 

Vem ska lagra bilder? I vissa fall kan det vara så att man vill lagra alla bilder man tar till databasen. I 

andra fall kanske inga bilder utan bara skicka vidare till analysmodulen. Eller i andra sammanhang att 

man sparar de bilder som analysmodulen har triggat ett larm på. Detta problemet fick lösningen att man i 
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konfigurationen för kameramodulen sätter en flagga om man vill att kameramodulen ska spara bilder 

eller ej. På detta sätt kan man stänga av den och låta analysmodulen sköta bildlagring när den har behov 

av (är konfigurerad till) det. 
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Kapitel 6 Slutsatser 

I detta kapitel sammanfattas arbetets resultat och reflektion kring frågeställningarna. 

6.1 Projektet  

I det här arbetet har jag visat hur man kan använda Panola för att göra realtidsmätningar. Det känns om 

en bra början för ett realtidssystem, men det fanns begränsat med tid och detta projekt kan bli hur stort 

som helst. Då Panola är ett så pass stort och komplext system är det bara en början av vad det kan bli. 

Redan nu skulle man kunna använda systemet för enklare statistisk övervakning med 

värmekamerabilder, men det stora problemet är att det inte kan prata med några maskiner eller likande 

utan bara ta in mätvärden och sammanställa den. ProfiNet-interfacet är alltså nödvändigt för de flesta 

praktiska tillämpningar. 

6.2 Frågeställningar 

 Är det möjligt att implementera en realtidsanalys som modul till Panola? 

 

Ja, det har visat i denna rapport.  
 

 Vilken bildtakt är det möjligt att komma upp i? 

 

Runt 50 Hz bildtakt går att komma upp i om man vill ha realtidsvisning på hela bilden. Det som 

tar längst tid är att rita ut bilden; skulle man bara köra analysen så kollar man bara på de pixlar 

inom AOI och då blir det mycket färre pixlar man måste räkna på, vilket kan ge ökad takt. Ett 

alternativ kan vara att bara visa varannan eller var tredje bild men analysera varje bild när man 

vill köra de snabbare kamerorna  – det är sällan man granskar varje bild i 50 Hz. 

6.3 Framtida utveckling 

För framtida utveckling så skulle man nog vilja utöka Panola så att man kan kommunicera via nätverket 

direkt mellan modulerna och inte via Panola-databasen. Som ska vara ett komplement för det Observer 

designmönstret som används för moduler som kräver snabb respons. Detta för att på så sätt kunna 

snabba upp arbetet mellan moduler som är löst kopplade. Och på detta sätt även lösa problemet att få bra 

hastighet mellan olika moduler som körs på olika datorer. Ett sådant fall kan vara om man skulle vilja ha 

medtitt på en annan dator än den som kameran är inkopplad på. Då skulle man enkelt via nätverket 

skicka bilden till en eller flera olika moduler. Man skulle självklart inte få samma responstid och 

snabbhet som i denna implementationen, men i många problemfall behöver man inte det.   

För att Panola ska bli bättre anpassat för realtidssystem och likande tillämpningar så är min 

rekommendation att bygga om Panola då databas uppbygganden är inte anpassade för den här typen av 

tillämpning. Så för att underlätta utvecklandet och får bättre prestanda så skulle blobbarna behöva 

försvinna då det tar mycket kraft att sterilisera. De är sedan när de är lagrade i databasen inte sökbara 
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vilket gör att man måste deserialisera alla för att kolla innehållet i de för att kunna avgöra om det var den 

man leta efter. Här skulle man kunna göra speciella tabeller för varje data typ man spara istället vilket 

gör att man kan skriva sökbara frågor direkt till databasen som kan sortera ut det man vill ha direkt. 

Detta skulle ge ett snabbare system. 
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