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Sammanfattning 

Norden Machinery är ett företag som arbetar med tubfyllning och som hjälp 
använder man ett optiskt system för att kontrollera att tuberna är hela och 
rena innan fyllning. Optiska system används idag inom många områden i 
industrin och mycket arbete utförs idag för att göra dessa system både 
snabbare och pålitligare. Både miljö och ekonomi har mycket att tjäna på att 
kontroller inom industrin skärps då kassering av korrekta tuber kostar 
pengar och ökar avfallsmängden.  

Syftet med denna rapport är att se om denna utvärdering kan göras mer 
exakt eller snabbare, gärna båda delarna. Arbetet har begränsats till att bara 
utnyttja mjuk- och hårdvara från företaget Cognex. Optiska system letar idag 
efter blobbar och kanter och med hjälp av olika verktyg och filter kan man 
förstärka bilderna. En skarp bild med hög kontrast är oftast lättare att 
utvärdera på ett korrekt sätt.  

En testrigg monterades för att utföra tester i ett upplägg som påminner om 
monteringen i en maskin. Tuberna som testerna utfördes på monterades i 
tubhållare från en riktig maskin och ljuset som används i maskinerna 
användes även här. Då tuberna kan innehålla avvikelser som inte ska klassas 
som felaktigheter, t ex batchnummer, så måste algoritmerna kunna bortse 
från dessa.  

Störst framgång nåddes med hjälp av ett gaussiskt filter som i testerna 
visade sig godkänna alla rena tuber, felmarkera alla tuber med en lite större 
diffus partikel och 94% av alla tuberna med den mindre partikeln i. Testerna 
visade även att högre noggrannhet kom på bekostnad av längre 
utvärderingstid.  
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Summary 

Norden Machinery is a company that works with tube-filling and as an aid 
they use an optical system to check the tubes before filling. Optical systems 
are used today in many areas of industry and a lot of work is being done to 
make these systems both faster and more reliable. Both the environment and 
the economy have a lot to gain in strengthening results in industry.  

The purpose of this report is to see if this evaluation can be done more 
accurately or faster, preferably both. The work has been limited to using 
only soft- and hardware from the company Cognex and may have suffered 
from this. Optical systems are looking for blobs and edges, and with the help 
of different tools and filters, you can enhance the images. A sharp image 
with high contrast is usually easier to evaluate correctly. 

A test rig was mounted to perform tests in a lifelike situation of a machine. 
The tubes that were used were mounted in a tube holder from a real machine 
and the light used in the machines was also used here. Since the tubes can 
contain deviations that are not to be classified as errors, such as batch 
numbers, the algorithms must be able to ignore them.  

The Cognex software In-Sight Explorer algorithms is written in spreadsheets 
with features that read the values in a box and write to another, and with the 
help of this multi-functional systems are built. The greatest success was 
achieved using a Gaussian filter that approved all clean tubes, indicated all 
tubes with a larger diffuse particle and indicated 94% of all the tubes with 
the smaller particle as failed. Tests also showed higher accuracy at the 
expense of longer evaluation time. 
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Abstract 

Optiska system används för att utvärdera om tuber är hela och rena innan de 
fylls med sitt innehåll. Bilder tas lodrätt ner i tuben och behandlas i kameran 
som sedan skickar en signal till maskinen. Tagna bilder behandlas med olika 
filter innan utvärdering sker. Om filter appliceras i algoritmen kan 
säkerheten i utfallet höjas men på bekostnad av tid.  

Nyckelord: Optisk inläsning, maskinläsning, tubfyllning, Cognex 
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Förord 

Detta exjobb har varit ett trevligt och verkligen utvecklande projekt då jag 
har fått lära mig mycket nytt och kastats in i en för mig tidigare okänd värld. 
Det har varit ett nöje att få vara på Norden i Kalmar och göra det då Norden 
alltid har varit en spännande arbetsgivare där jag har sommarjobbat under 
studierna. 

Jag vill tacka Magnus Möller och Roland Haglöf på Norden för deras hjälp 
och för att jag har fått vara där och arbeta. Jag vill även tacka min 
handledare Sven-Erik Sandström som har varit ett bra bollplank under 
arbetet. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Norden Machinery tillverkar maskiner för tubfyllning och för att hålla hög 
kvalité på de fyllda tuberna så krävs ett gediget arbete på flera plan. Detta 
arbete syftar på att öka kontrollen av tuberna innan de fylls. Detta sker idag 
med hjälp av ett visionsystem som kontrollerar huruvida tuberna är skadade 
eller smutsiga. 

Optiska system används idag inom fler områden, allt från kontroller till 
maskinfattande beslut inom allt från ljussensorer för privat bruk till 
obemannade flygfarkoster. 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med arbetet är att uppnå en högre säkerhet i kontrollen av tuber. En 
högre säkerhet bidrar med flera positiva egenskaper för såväl företag som 
samhället i stort. En tub kan kasseras både korrekt då den innehåller smuts 
eller felaktigt av systemet. Oavsett anledning till kassering så minskar felen i 
detta led både avfallsmängden och ökar förtjänsten för företagen. Då stor del 
av bl. a. företaget Nordens produktion sker i utvecklingsländer så är i 
synnerhet minskning av sopor önskvärd då sopsorteringen inte är lika 
utbredd där. 

Syftet med testerna är att undersöka hur små partiklar man kan hitta, hur små 
partiklar man behöver hitta och eventuellt undersöka tidsåtgången då det är 
snabba processer. 

1.3 Avgränsningar 

Denna rapport har begränsat sig till att kontrollera cirkulära tuber då 
testbänken är uppsatt på ett sådant vis och att en väldigt stor del av tuberna 
är just cirkulära. 

En inskränkning från företaget är att testerna har varit begränsade till att 
endast använda Cognex visionsystem då det har varit det som funnits att 
tillgå. 
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2. Teori 

2.1 Vad är ett visionsystem 

Optiska system är tekniken med hjälp av optik undersöka objekt med 
datorer. En dator kan inte se på samma sätt som en människa och kräver 
kraftfulla algoritmer till hjälp för att utvärdera bilderna. Inom 
visionstekniken talar man i regel om två olika måldetaljer, kanter (edges) 
och blobbar (blobs). Kanter är som det låter en kant mellan ett ljust och ett 
mörkt område och blobbar är homogena avgränsade områden. Detta är likt 
sättet människans öga arbetar, man letar efter kanter och sätter dessa i 
mönster och bygger på så vis upp det vi ser som en bild [1]. 

Ofta utgår man från en färgbild och gör om den till en gråskala för att lättare 
kunna utläsa informationen [2] [3] för att sedan applicera olika filter. 
Svartvita bilder är snabbare att behandla och i industriella sammanhang 
krävs ofta höga hastigheter [4]. Det är dessutom billigare att införskaffa 
svartvita system. 

När en bild är tagen så måste den behandlas. Detta sker ofta i tre steg, först 
så sker en lågnivåbehandling där brus minskas och kontrasten ökas för att 
öka skärpan i bilden. En mellannivå där bilden delas upp i regioner eller 
objekt följer därefter och slutligen sker en högnivåanalys där bilden tolkas 
[5]. 

2.2 Visionsystemens historia 

Redan på 60-talet [6] så arbetades det med maskininläsning och 
mönsterigenkänning men då gällde det mest inläsning av text, 
maskinskriven eller handskriven, från redan skrivna ark. På 80-talet började 
man sedan med ansiktsigenkänning och även ansiktsuttryck [7] vilket ökade 
den faktiska nyttan. 

2.3 Nutida visionsystem 

Idag används visionsystem till många olika system t ex fil-assist i bilar som 
minskar avkörningar [8], kontroll om grönsaker är mogna [2] eller för att 
kontrollera blod för leukemi [9]. Dessa kontroller är ofta mer träffsäkra än 
mänsklig kontroll [4] [6] [9] men de är fortfarande inte felfria. Inom vissa 
områden, t ex grönsakssortering, är hög säkerhet något önskvärt medan det 
inom andra områden, t ex autonoma fordon, är helt kritiskt.  

2.4 Vart är vi på väg? 

Framtiden inom visionsystem är att få noggrannare system som arbetar 
snabbare och som dessutom lär sig av sina egna beslut. Inom det som kallas 
djupinlärning ”lär sig” maskiner vad som är rätt eller fel. Detta sker på 
samma sätt som när man lär ett barn vad som är på en bild, man visar barnet 
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bilder på hundar och säger att det är hundar [1]. Man använder nätverk som 
påminner om hjärnans nätverk, så kallade neurala nätverk, och som inte bara 
kan tolka bilder utan även skriva ut en text som förklarar vad dom innehåller 
[10]. Idag arbetar systemen i kända situationer där systemen är bättre än 
människor på att göra stora omfattande visuella arbeten, t ex att jämföra 
passfoton mot människor på flygplatser. Det är när systemen kommer ut på 
okänd mark som algoritmerna måste bli bättre [1]. 

2.5 Norden Machinery 

Norden Machinery AB är ett företag baserat i Kalmar som tillverkar 
maskiner för tubfyllning. Företaget är inriktat på fyllning av livsmedel, 
industrimaterial men främst på kosmetika och har ett flertal system för olika 
tubformer och för fyllning av flerfärgade substanser i tuberna. Tuberna fylls 
med en hastighet av 25 tuber per minut som lägst och upp till 1000 tuber i 
minuten för den snabbaste maskinen. 

I rapporten kommer ord som hatt och bröst användas i samband med tuberna 
och hatten är korken och det som kallas bröst i tuben är den del som hatten 
är skruvad på. 

2.6 Nordens befintliga visionsystem 

Företagets befintliga visionsystem levereras av Cognex. Detta är en helt 
fristående lösning där all programmering och lagring sker i hårdvara utanför 
den egna maskinen och som levererar två binära signaler till maskinen, en 
för att indikera tub läst och en för att indikera utvärderingen. 

På Norden använder man visionsystemet bland annat för att kunna 
kontrollera tubernas hatt och bröst för avvikelser, antingen att en främmande 
partikel finns i tuben eller att tuben är skadad. 
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3. Metod 

3.1 Val av metod 

Valet av metod för att kontrollera upptäckbara partiklar är en kvantitativ 
insamling av data. En testrigg sätts upp med komplett kamerautrustning och 
ett stort antal bilder fångas på ett antal olika tuber där ett flertal olika 
partiklar förbereds i olika storlekar och olika färger. För att de testade 
algoritmerna ska kontrolleras på ett tillfredställande sätt krävs stora mängder 
data med flera olika förutsättningar. 

Algoritmerna måste utformas på ett sådant sätt att man kan ta hänsyn till 
återkommande avvikelser i tuberna. I stort sett alla tuber har ett märke på 
bröstet där plasten har sprutats in i gjutformen, många tuber har dessutom ett 
märke som anger var i gjutformen bröstet är gjutet och ytterligare ett par 
tuber har ett batchnummer eller ett bäst-föredatum stansat och alla dessa 
märken måste systemet kunna bortse ifrån. 

 

3.2 Tillvägagångssätt 

Då det redan idag finns färdiga algoritmer utvecklade på Norden Machinery 
utgår de första testerna från dessa. När de inledande testerna slutförts 
kommer nya algoritmer skapas utifrån testresultaten. Bland annat kommer 
filter appliceras på bilderna för att se om skärpan kan ökas, tester kommer 
även ske med ändrade kontrast då detta givit resultat i andra underökningar 
[9]. 

Foton kommer att fångas och hårdvaran i kameran kommer att automatiskt 
anropa algoritmerna utan att kräva något externt styrsystem och leverera en 
binär signal svarande mot tubens kvalité. En kopplad laptop kommer fånga 
upp dessa signaler och ett kalkylark kommer indikera resultatet. 

Då fotografiet fångas när tuben är under färd så kommer tuben befinna sig 
vid olika positioner beroende på om tuben accelererar eller retarderar vid 
tillfället. Algoritmens första jobb blir att lokalisera tuben innan någon 
smutskontroll kan göras.  

När tubens centrum har lokaliserats så går algoritmerna vidare med att först 
kontrollera hatten och sedan bröstet på tuben efter oönskade partiklar. Detta 
sker genom att tuben delas upp i zoner som sedan testas för kanter och 
blobbar. Om något detekteras skall kontroll ske huruvida det är en tillåten 
avvikelse så som en batchmärkning eller gjutmärke. 

3.3 Validitet och reliabilitet 

Testerna genomförs på de vanligaste tubsorterna och i maskinliknande miljö 
och belysning så testerna som faktiskt utförs får betraktas som bra. 
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Det som författaren kan känna mest saknas i testerna är bredd i utrustningen, 
en generisk kamera och algoritmer skrivna i Matlab eller Mathematica skulle 
kanske kunna arbeta bättre men befintlig hårdvara stöder inte detta. Testerna 
utförs utöver detta på fabriksnya tuber som ej stått på lager. 

En punkt som bör tas i beaktande är att för varje tub i en fungerande maskin 
så kalibreras systemet där, det system som används som referens i testerna är 
inte helt kalibrerat för den tub som används. 
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4. Genomförande 

4.1 Matriallista 

 Kamera, Cognex InSight 5600, se bilaga 1 

 Iokort för kamera, Cognex CIO-1400 

 Strobe, PAD1 1131/8, se bilaga 2 

 Stativ 

 Tuber 

 Olika partiklar att söka efter 

 Extern laptop för att skapa algoritmer 

4.2 Algoritmerna 

Algoritmerna för Cognex skrivs i ett kalkylark där man lägger till funktioner 
och som sedan refereras antingen relativt eller absolut mot andra fält i arket 
för vidare behandling av informationen. Startbilden läggs upp i ruta A0 och 
därifrån behandlar man med filter eller funktioner, se fig 1. 

 

 
Figur 1 Cognex InSight Explorer 

Då flera företag har haft stor framgång med bildfilter som kontrasthöjning, 
kantskärpning och binärisering så testas dessa. 
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4.3 Uppställning 

Då ingen maskin fanns tillgänglig vid tiden för testerna användes 
labbutrustningen i figur två nedan. Den gula kameran är placerad överst och 
den tar bilderna genom belysningen som sitter på den nedre armen rakt ner i 
tuben som här är monterad i en tubhållare på samma sätt som i en färdig 
maskin. 

 

 
Figur 2 Uppställning med kamera och tub 

Det som inte syns på bilden är IO-kortet som står för strömförsörjning men 
även styr belysningen. Belysningen är inte igång hela tiden av flera 
anledningar, dels generar den mindre värme så men även ökad livslängd på 
lampan så den triggas från en signal av kameran via IO-kortet. 

Att tänka på i uppställningen är att montera kameran lodrätt över tuben för 
att kunna fotografera rakt ner i tuben för att inte väggarna ska skymma 
någon del av bröstet. 
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4.4 Testkörning 

För att kunna kontrollera resultatet på ett trovärdigt sätt så tas ett antal 
hundra bilder, dels med ren tub, dels med en svart kantig partikel med 
dimensionerna 1,6 gånger 2 mm och dels med en partikel med mjukare 
kanter. För att simulera den riktiga maskinens arbete har tuberna flyttats och 
vridits mellan fotona. 

 

 
Figur 3 Tuber: felfri, liten svart, mjuk kant. 

Som syns i figur 3 så är kameran monterad för att hela bröstet ska synas och 
man kan även se vissa avvikelser i tuberna även där den är utan testets 
inverkan och dessa måste algoritmerna bortse ifrån. 

4.5 Nya algoritmer 

När tester med det tidigare systemet gjorts för att fastslå hur noggranna 
dessa är så testades ett antal olika ändringar och nyskrivna tester. Ett 
gaussikt filter lades på innan tester för blob och kantdetektion kördes. 
Resultatet av filtret visas nedan i figur 4. 

 

 
Figur 4 Tuber med gaussiskt filter. 
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 5. Resultat och analys 

5.1 Resultat 

En jämförelse mellan det tidigare utvärderingssystemet och det nya visas i 
tabellen nedan. Siffrorna som återges är den procent som systemet 
godkände, vilket ger att första kolumnen bör vara så hög som möjligt och de 
två följande bör vara så låga som möjligt. 

 

 Felfri Liten svart Diffus 

Gamla 89,2% 36,3% 18,9% 

Nya 100% 6,0% 0% 

 

Tiden för analys av bilden ökade med närmare 3 gånger från 11,5 ms på den 
långsammaste utvärderingen i det gamla systemet till 38,2 ms med det nya. 
Då Nordens snabbaste maskin producerar 1000 tuber i minuter så är tiden 60 
ms en brytgräns. Till detta kommer även tider för att skicka signaler och 
behandla dessa i maskinen vilka inte har undersökts men antas ligga inom de 
återstående 21,8 ms. 

5.2 Analys 

Detta visar på ett tydligt samband mellan noggrannhet och tid, ju längre tid 
ett system kan få för att utföra resultat ju noggrannare kan resultatet 
förväntas bli. 

Tuben som användes i testerna var en hel och ren tub utan fler avvikelser än 
tubnummer tryckt på halsen vilket kan ha påverkat resultatet. 
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6. Diskussion och slutsatser 

För att kunna göra rättvisare tester med eller utan filter skulle mer 
omfattande tester behöva göras med fler sorters tuber, där både storlek och 
kvalité skulle kunna ändras som variabler. Testerna begränsas av tid och 
utrymme men även av otillräcklig kunskap i Cognex mjukvara där testerna 
sätts upp. 

Ju längre tid en utvärdering får ta ju exaktare kan den göras. Man kan tänka 
sig ett system där tester först körs utan filter och tuben får ett poängsystem. 
Först utvärderar man bilden som den är, sedan appliceras flera filter och en 
summa poäng delas ut i varje steg och överstiger totalsumman ett brytvärde 
kasseras tuben. Detta skulle kräva en avsevärt snabbare processor i kameran 
då många beräkningar måste göras. En annan möjlighet är att först utvärdera 
utan filter och därifrån antingen direkt förkasta eller behålla tuben och vid 
tveksamheter lägga ett filter på de tveksamma delarna av bilden för att spara 
tid. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1: Faktablad kamera 

Bilaga 2: Faktablad belysningen 

Bilaga 3: Tabeller bilder 
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BILAGA 3  
 
Befintligt jobb 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Nytt jobb 

  

 Godkända Kastade Totalt 
Felfri 133 16 149 
Diffus 21 101 122 
Liten Svart 63 36 99 

 Godkända Kastade Totalt 
Felfri 149 0 149 
Diffus 0 122 122 
Liten Svart 6 93 99 



  
  

 
 

 



 

 

  

 
 

Fakulteten för teknik 
391 82 Kalmar | 351 95 Växjö 
Tel 0772-28 80 00 
teknik@lnu.se 
Lnu.se/fakulteten-for-teknik 
 
 
 

 


