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Introduktion
Vi har för ABB Cranes räkning utvärderat möjligheten att
estimera hastighet och position för sp̊arbundna hamnkra-
nar utifr̊an videokamerabilder. V̊ar lösning best̊ar av tre
delsystem:

•Bildbehandling

• Sensorfusion

• Simulering och
Reglering

Koden är skriven för
MatLab och estimerar antingen emot videobilder eller en
simulerad återkopplad kran.

Bildbehandling
Bildbehandlingsblocket söker efter featu-
repunkter i bildframes med en s̊a kallad
Harris-operator. Ur resultatet väljs de mest
lämpliga hörnpunkterna och deras robusthet
rankas fr̊an en skattad kovarians. Featurepunk-
ter känns igen fr̊an bild till bild genom lokal
sökning sedan bildskiftning estimerats med
tv̊adimensionella Fouriertransformer. Bild-
frames kan hämtas fr̊an video eller jpeg-bilder,
och det finns fullt stöd för bildkalibrering som
tar bort eventuell distortion fr̊an kameralins
och bildsensor.

Figur 1: Featurepunkter

Figur 2: Estimering fr̊an kameradata

Sensorfusion
Sensorfusionsblocket använder ’Simultaneous Localisation
and Mapping’ för att samtidigt beskriva omvärlden och
placera ut landmärken p̊a rätt plats. Med hjälp av
mätekvationer s̊a överförs varje feature-punkterna fr̊an ka-
merans koordinatsystem till landmärken i ett globalt koor-
dinatsystem. De associeras sedan med gamla landmärken
genom sökning av minimalt kortaste avst̊and. Mekaniken
hos kranens gantry och tralla är modellerad och denna es-
timering matchas mot mätekvationernas resultat med ett
Extended Kalman-filter för att skatta kranens interna till-
st̊and. Under körning plottas position, features och konfi-
densintervall i realtid.

Figur 3: Estimerad kranposition

Figur 4: Simulerat system med återkoppling

Simulering & Reglering
Kranregulatorn återkopplar p̊a den estimerade hastigheten
och positionen med en LQ-regulator, och hela kranen simu-
leras i Simulink och SimMechanics. Fr̊an de simulerade till-
st̊anden genereras feature-punkter som sedan projiceras p̊a
ett virtuellt kamerabildplan. Genom variation av process-
och mätbrus kan man testa systemets robusthet.

Figur 5: Kranmodell
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