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Sammanfattning 

Ett underhållsarbete på svenska järnvägar är inte utan risker. Tunga arbetsmoment 

och ostabila underlag att arbeta på ökar risken för skador på person och utrustning. 

Trafikverket arbetar därför på ett koncept med fjärrstyrt underhåll av järnvägar som 

beräknas sänka frekvensen för skador och öka produktiviteten.  

För att kunna genomföra ett fjärrstyrt underhåll behövs en stabil, visuell återgivning 

av ingreppet i realtid. Detta för att underhållsarbetet ska kunna genomföras med hög 

kvalitet på ett säkert sätt. Syftet med projektet var således att ta fram en arkitektur 

av ett sådant övervakningssystem som tillåter operatören att genomföra ett under-

hållsarbete på ett säkert avstånd från ingreppen.  

I denna rapport beskrivs varför en arkitektur av minst tre IP-kameror har använts 

och varför ett automatiskt mörkande filter används mellan ingreppet och kame-

rorna. I rapporten beskrivs även varför presentationen av bildsekvenserna på opera-

törens display är i separata visningsfönster. Slutligen också vilken typ av förstärkt 

verklighet (augmented reality) som kan vara önskvärd för en operatör och hur den 

har implementerats.  

1. Vidareutveckling och fortsatt arbete 

Som en del av projektet har även en alternativ lösning för presentation på operatö-

rens display undersökts. Lösningen involverar bildbehandlingsalgoritmer för att 

automatiskt sammanfoga bildsekvenserna sömlöst till ett panorama. Detta för att 

återge ett panorama som operatören kan använda för att panorera sitt synfält på dis-

playen och således reducera antalet visningsfönster till ett.  

2.  Miljö och hållbar utveckling 

Detta projekt har genomsyrats av FNs resolution agenda 2030. Agenda 2030 är en 

uppsättning om 17 mål som fastslagits för att bidra till en global hållbar utveckling. 

Arbetet syftar till att åstadkomma säkra och trygga arbetsplatser och en hållbar infra-

struktur, vilket sammanfaller med mål 8 och 9. 
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Abstract 

Creating safe and sustainable work environments is a growing and important aspect 

in industrial development and the maintenance work conducted on railroads does 

not come without risks. Trafikverket in Sweden is therefore working on a concept 

of a remotely controlled maintenance-unit. The purpose of the unit is to get the op-

erators away from the procedure and risk factors, including heavy lifting and unsta-

ble footing, thus lowering the risk of work related injuries an increasing the effec-

tiveness of the job. 

To be able to conduct a maintenance job remotely the operator needs a visual recon-

struction of the procedure so that the operator does not feel the need to approach it. 

The purpose of this thesis is to study architectures of such a surveillance system 

which allows the operator to conduct a maintenance job, of high quality, from a safe 

distance. 

In chapter two in this thesis, a study is conducted to determine how this system will 

be constructed. With at least three internet protocol-communicating cameras for 

the visual reconstruction and an auto-darkening filter to protect the cameras from 

physical damage. This combined with augmented reality to provide the operator 

with extra information regarding the job will allow the system to deliver an ade-

quate feed of the procedure.  

1. Further development 

As a part of this thesis, experiments for an alternative way of presenting the video-

feeds to the operator were conducted. With a method called Image Stitching applied 

to the feeds it is possible to create a seamless panoramic view. This allows the opera-

tor to pan the displayed field of view, reducing the number of separate feeds on the 

monitor to one. 

2. Environment and sustainable development 

This project has been conducted with the UN’s agenda 2030 in mind. Agenda 2030 

is a set of 17 goals for sustainable development on a global scale. This thesis con-

forms to goals 8 and 9 regarding safe workplace environment and sustainable indus-

trial innovations and infrastructure. 

 

 

  



 

vi 

 



 

vii 

Innehållsförteckning  

 

Sammanfattning ........................................................................................... iii 

Abstract ...................................................................................................... v 

1 Introduktion ....................................................................................... 1 

2 Teori ................................................................................................ 3 

2.1 Kameror ......................................................................................... 4 

2.1.1 Kameraarkitektur ........................................................................... 4 

2.1.2 Rörliga kameror ............................................................................. 6 

2.1.3 Fasta kameror ................................................................................ 9 

2.2 Skydd mot yttre påverkande faktorer ..................................................... 13 

2.2.1 Neutral density- och polariserande filter .............................................. 14 

2.2.2 Svetsglas (ADF) ............................................................................ 15 

2.3 Bildbehandling ................................................................................. 17 

2.3.1 Augmented reality ......................................................................... 18 

3 Process och resultat ............................................................................. 19 

3.1 Process .......................................................................................... 19 

3.1.1 Fysiska skydd ............................................................................... 20 

3.1.2 AR ............................................................................................ 20 

3.2 Resultat ......................................................................................... 21 

3.2.1 Panorama .................................................................................... 21 

3.2.2 Objektpanorama ........................................................................... 22 

3.2.3 Separata vyer................................................................................ 23 

3.2.4 AR ............................................................................................ 24 

4 Diskussion ........................................................................................ 26 

5 Slutsatser .......................................................................................... 28 

Referenser ................................................................................................ 29 

Bilaga A ................................................................................................... A1 

Bilaga B .................................................................................................... B1 

 

  



 

1 

1 Introduktion 

De svenska järnvägarna har länge varit en viktig del i den svenska infrastrukturen. 

Såväl privatpersoner som företags materialtransporter förlitar sig på att tågtrafiken 

fungerar som den ska. Järnvägsspåren utsätts för många olika påfrestningar året om; 

såväl av väderlek som ett konstant nötande av framförda tåg. Spår och spårväxlar 

som blir skadade eller slitna behöver åtgärdas så snart som möjligt för att återfå järn-

vägssystemets fulla funktion och förhindra omfattande förseningar.  

Ett underhållsarbete vid en järnväg är dock inte utan risker. Även om all strömfö-

rande utrustning byglas vid underhållsarbete så finns det en risk att dessa säkerhets-

system fallerar. Det innebär även tunga arbetsmoment i utomhusmiljö året om och 

riskmomentet ökar ytterligare av dåligt väglag som snö och slask.  

Trafikverket har därför börjat arbeta på ett koncept med fjärrstyrt underhåll, det vill 

säga att utrusta en räls-förd underhållsvagn med de verktyg som behövs för att bed-

riva underhåll på järnvägarna medan underhållspersonalen befinner sig på ett säkert 

avstånd från spåret. Detta projekt befinner sig i förstudiefasen och för att inte föra 

projektet för snabbt framåt så har man valt att till en början begränsa underhållet till 

just fjärrstyrt och inte helautomatiserat. Med fjärrstyrt avser man också att under-

hållspersonalen inte ska befinna sig på annan ort utan arbeta i närområdet av vagnen 

för eventuella bekymmer som kan uppdagas. Vidare har man som avsikt att begränsa 

projektet till spårrelaterade problem:  

– Borrning 
– Skruvning 
– Sågning 
– Lyftning 
– Svetsning 
– Slipning   

Då det handlar om fjärrstyrt underhåll så kommer operatören ha behov av att se in-

greppet, utan att närma sig spåret för inspektion. Det behövs alltså en tydlig och 

skarp realtidsövervakning av ingreppsproceduren så att underhållspersonalen kan ut-

föra ett arbete av hög kvalitet, från ett säkrare avstånd.  

Examensarbetets uppgift är att ta fram ett sådant övervakningssystem som tillåter 

personal att fjärrstyrt utföra underhållsarbetet med en god överblick utan att behöva 

närma sig spåret. Detta projekt kommer att drivas via företaget Syntronic Software 

Innovations AB (SSI) som är ett av företagen som är inbjudna till att arbeta med pro-

jektet om fjärrstyrt underhåll på svenska järnvägar.  
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Examensarbetet genomförs med FNs resolution om globala mål, agenda 2030, i 

åtanke. Genom att arbetet strävar efter att göra arbetsplatsen säkrare, både för akuta 

personskador och skador av belastningar, faller detta samman med mål 8 där målet 

yrkar för trygg och säker arbetsplats för alla. Eftersom att detta även innebär en in-

dustriell utveckling som beräknas öka kvaliteten samt sänka tidsåtgång och kostnad 

för underhållsarbetet sammanfaller detta arbete även med mål 9 i agenda 2030. 

Detta arbete har bedrivits med ett deduktivt förhållningssätt då olika lösningar för 

hur övervakningssystemet ska vara konstruerat har övervägts och jämförts med 

varandra för att hitta den, för den här applikationen, bästa lösningen. Detta har 

kompletterats med en intervju via e-post av en deltagare i projektet för att få en 

övergripande kunskap om hur ett underhållsarbete går till i dagsläget, intervjufrå-

gorna och svaren återfinns i bilaga A. Forskningsfrågor som har legat till grund för 

detta arbete har varit:  

– Hur många kameror behövs för att ge en adekvat återspegling över procedu-
ren? 

– Hur kan kamerorna skyddas från eventuella skador som orsakas av ingrep-
pen? 

– Hur kommer utemiljön påverka systemet och hur kan detta avhjälpas? 

Eftersom projektet från trafikverkets sida befinner sig i sin förstudiefas så finns det 

inga direktiv för hur denna underhållsvagn skall fungera eller ens hur den ska vara 

konstruerad. För att kunna avgränsa detta projekt har det antagits att vagnen i sitt 

grundutförande kommer att ha formen av ett rätblock och framföras med rälshjul.  

En annan avgränsning som sätts är den ekonomiska. Komponenter som exempelvis 

rätt typ av kameror och ND-filter kommer ej att kunna inhandlas och kommer där-

för att simuleras med mindre kostsamma alternativ och teoretiska antaganden. 

De etiska aspekter som har tagits i beaktande till detta arbete har varit vid datain-

samling i form av fotografier och intervjufrågor. De data som samlats in, till testning 

av bildbehandlingsalgoritmerna, har granskats så att de inte innehåller några utom-

stående personer, företagsloggor eller något annat som kan vara olagligt eller etiskt 

tvivelaktigt. Vidare har intervjufrågorna tagits fram med ett neutralt tankesätt kring 

kön, etiskt härkomst och sexuell läggning. 
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2 Teori 

Fjärrstyrda tillämpningar inom industri och teknik är något som växt fram mycket 

de senaste åren. Med mer robust utvecklad trådlös kommunikation kombinerat med 

kraftfullare hårdvaror och högre säkerhet på automatiska lösningar kan fjärrstyrda 

processer tillämpas för att exempelvis göra en arbetsplats säkrare eller effektivare. 

Konceptet att utföra trådlösa underhåll är därför inget nytt. Ett koncept för ett for-

don som automatiskt reparerar potthål, med viss fjärrstyrning vid initiering av pro-

cessen, har exempelvis utarbetats [1]. 

För att underhållspersonalen ska känna sig säker på sitt arbete behöver de kunna be-

siktiga sitt arbete okulärt under tiden arbetet utförs. Detta kan lösas genom att ut-

rusta underhållsvagnen med en eller flera kameror som kan sända en bildsekvens till 

operatörens display så att rälen kan observeras under arbetets gång. Ett bekymmer 

som uppdagas ganska snabbt är en bristande möjlighet att enkelt kunna se hela rälen. 

Om man tittar på dess profil enligt figur 1 kan man observera att vinkeln mellan rä-

lens huvud och fot gör att det krävs antingen en kamera med möjlighet att röra sig 

runt rälen, från den ena sidan till den andra, eller minst tre kameror för att kunna 

synliggöra hela rälens mantelyta.  

 

Figur 1: En järnvägsräl i profil [2]. 

Vidare finns det ett antal olika modeller på järnvägsräler där modellerna klassas i ki-

logram/meter räl. Valet av rälmodell vid nybyggnation eller vid upprustning av 

järnvägen baseras på vilken typ av trafik som ska framföras på sträckan 

“Ju tyngre räls, desto tyngre och snabbare tåg tål den” [2] 

Modellerna är dock tillräckligt snarlika i konstruktionen för att kunna täckas helt 

med kameraarkitekturerna som nämns ovan. Detta eftersom vinkeln mellan huvudet 

och livet, enligt figur 1, inte understiger 90° på en järnvägsräl. 
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Vid svetsning av järnvägsräler används en metod som heter termitsvetsning. Vid ter-

mitsvetsning används en kemisk mixtur av järnoxid, mangan och aluminiumpulver 

som kapslas in kring rälskarven och tänds sedan för att starta svetsprocessen. Denna 

svetsteknik genererar ingen UV-strålning då det inte används någon elektrisk kraft 

för att svetsa ihop skarven, men bildar ändå starkt synligt ljus och termisk strålning 

som systemet behöver skyddas mot [3].  

2.1 Kameror 

I detta kapitel kommer strategier för hur övervakningssystemet kan vara konstruerat 

att behandlas. Vilken typ av arkitektur övervakningssystemet ska ha, vilken typ av 

kameror som är mest lämpade och olika metoder som kan användas för uppvisande 

av bildsekvensen på operatörens display.  

Till detta arbete har en arkitektur av internet protocol-kameror (IP) valts då dessa 

ger en högre flexibilitet och ett minskat antal fysiska komponenter på systemet. I öv-

rigt kommer kamerorna att sitta fast monterade på en rigg kring rälen och sända in-

dividuella bildsekvenser till operatören för övervakning.  

2.1.1 Kameraarkitektur 

När det kommer till att välja arkitektur för kamerorna finns det två huvudgrenar att 

skilja på, closed circuit television (CCTV) och IP-kameror. Skillnaden mellan dessa 

är att system av typen CCTV har kameror som är direkt kopplade via buss till en di-

gital videoinspelningsenhet (DVR), medan IP-kameror sänder ut data via IP. Till det 

här systemet har för- och nackdelar hos de olika arkitekturerna jämförts med 

varandra för att hitta den mest passande arkitekturen för detta användningsområde.  

2.1.1.1 CCTV 

CCTV-system har historiskt sett varit uppbyggda med analoga kameror, men till-

lämpningar med digitala kameror i ett CCTV-system har dock blivit vanligare de 

senaste åren och förväntas ta över marknaden mer och mer [4]. Till denna applikat-

ion lämpar sig digitala kameror i CCTV bättre eftersom att digitala kameror har ge-

nerellt sett högre bildkvalitet. De har en zoom-funktion som operatören kan ut-

nyttja samt att digitala bildsekvenser kan processas med en dator för att förbättra 

kvaliteten i bilden [5].  

CCTV-arkitekturen är den som används inom övervakningssystem som är ämnade 

för säkerhet då systemet inte sänder data trådlöst utan överför den till en DVR via 

buss, se figur 2.  
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Figur2: Exempelarkitektur CCTV-system med analoga kameror som överför data till först en switch för att 

möjliggöra val av kamera samt en DVR som är kopplad till en monitor [6] 

Detta ger ett säkrare system mot externa hot som exempelvis hackare då bildse-

kvensen sparas lokalt på en DVR, via en buss, och inte sänds trådlöst.  

2.1.1.2 IP-kameror 

Med IP-kameror menas kameror som kommunicerar via IP. De tilldelas en specifik 

IP-adress på det nätverk som den är kopplad till och data lagras på en nätverksbase-

rad videoinspelningsenhet (NVR), se figur 3, vilket exempelvis kan vara en dator el-

ler en server [7]. Fördelen med en NVR är att det inte behövs en fysisk enhet på 

plats utan en NVR kan vara belägen lokalt eller avlägset så länge kameran har åt-

komst till det nätverk som NVR är ansluten till. 

Vidare så använder IP-kameror en metod som kallas Power over Ethernet (PoE) 

som innebär att spänningsmatningen till kameran sker med hjälp av en ethernetbuss, 

samma buss som hanterar dataöverföringen från kameran. Detta minskar antalet 

bussar i jämförelse med analoga CCTV-arkitekturer som behöver en separat buss för 

spänningsmatning.  
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Figur 3: Exempelarkitektur IP-kameror. Kamerorna matas via PoE-switchen och kommunicerar trådlöst di-

rekt med monitorn eller med NVR-enheten. 

Tack vare att kamerorna är direkt kopplade till ett nätverk kan bildsekvensen öppnas 

från vilken kompatibel, handhållen eller stationär, enhet som helst. Detta öppnar 

upp möjligheter i utbildningssyfte då alla ingrepp kan följas och observeras i realtid 

och/eller editerad hastighet i en utbildningslokal, utan att behöva vara på plats. 

Detta skulle även kunna användas som verktyg om operatören behöver vägledning 

från någon på avlägsen plats, som med hjälp av förstärkt verklighet kan rita eller 

markera på bildsekvensen som operatören kan se. Vilket är ett växande applicerings-

område inom underhålls- och reparationsarbeten [8]. 

2.1.2 Rörliga kameror 

Med rörliga kameror ges större frihet i val av vy hos operatören, då operatören kan 

välja att föra kamerahuvudet till den specifika position som önskas. Vilket skulle ge 

möjlighet att observera rälen från den ena sidan av livet till den andra med endast en 

kamera. Detta skulle kunna åstadkommas genom att fästa kamerahuvudet på en tele-

manipulator i framkant på vagnen som operatören kan styra. Ett annat alternativ 

skulle vara att utrusta en drönare med en kamera för att ge operatören större frihet 

att välja vy själv.  

Något som argumenterar mot användningen av rörliga kameror är att användaren 

riskerar att få så kallad cybersickness. Cybersickness kan liknas vid åksjuka men skil-

jer sig från det då kroppen inte fysiskt rör sig utan det endast upplevs som det. Detta 

uppstår i virtuella miljö-sammanhang och främst i situationer där användaren har en 

huvudmonterad display och är således okulärt avskärmad från sin fysiska omgivning. 

Även om operatören i detta fall kommer att vara utrustad med en handhållen kon-

trollenhet med display, istället för en huvudmonterad, finns det risk för cybersick-

ness då rörelser i den handhållna displayen inte rör sig i samma dimensioner som 

operatören [9].  
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2.1.2.1 Kamera på telemanipulator 

Med telemanipulator menas exempelvis en motorisk arm eller en glidskena kring rä-

len som kameran kan åka på. En sådan lösning anses inte vara optimal då konstrukt-

ionen till en sådan lösning blir för omfattande och riskerar att hamna i vägen för un-

derhållsarbetet. 

2.1.2.2 Kamerautrustad drönare 

En drönare är ett obemannat flygande fordon (unmanned aerial vehicle-UAV) som 

fjärrstyrs eller opererar autonomt. Användningen av dessa har växt mycket de sen-

aste åren och används av industrier och företag till såväl fraktning av paket som kart-

läggning av mark [10][11]. Ett användningsområde som är vanlig bland privatperso-

ner är att utrusta drönaren med en kamera, vilket skulle vara applicerbart även i 

detta fall.  

En quadcopter är en mindre modell av en drönare och får sitt namn av sitt karakter-

istiska utseende. De är konstruerade som en helikopter fast med fyra rotorer, F1-F4 

i figur 4, istället för en. Rotorerna är, likt en helikopter, riktade nedåt för att ge for-

donet dess lyftkraft vinkelrätt mot marken. Detta ger drönaren möjlighet att behålla 

en position i ett tredimensionellt rum.  

 

Figur 4: Modell av en quadcopter [12]. 

Drönaren styrs genom att man med en kontroll ökar eller sänker varvtalet hos drö-

narens rotorer, exempelvis för att föra drönaren framåt ökar varvtalet på de bakre 

rotorerna och de främre rotorerna sänker varvtalet för att få ett framåtlutande till-

stånd hos drönaren som för den framåt. Genom att styra varvtalen hos rotorerna kan 

quadcoptern således röra sig fritt i ett tredimensionellt rum, inklusive att rotera 

stilla kring sin z-axel och förflytta sig rakt i sidled. 

Med en mindre modell av en drönare, exempelvis en quadcopter, som utrustas med 

en kamera i underredet, kan operatören få full frihet att välja observationsvy under 

arbetets gång. En förutsättning för detta är dock att kameran måste vara av typen 

Pan-Tilt (PT), alternativt Pan-Tilt-Zoom (PTZ). 
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Drönaren, som nämnt ovan, kan röra sig fritt i ett tredimensionellt rum men saknar 

möjlighet att filma i varierande vinklar, β, enligt figur 5 utan att drönaren förflyttas i 

den riktningen som den är tiltad. En PT-kamera är utrustad med motorer internt så 

att denne kan styras att rotera (pan) kring dess infästning, samt att tilta kameran för 

att öka eller minska vinkel β, se figur 5. 

 

Figur 5: En modell av en drönare i profil med en PT-kamera på undersidan. 

För att operatören inte ska behöva styra drönare och kamera separat kan objektspår-

ning appliceras. Objektspårning kan användas, genom en algoritm, till att följa ett 

objekt med en kamera så länge objektet befinner sig i dess synfält. Till ett system 

med fast monterade kameror används detta till att följa händelser genom att kame-

ran använder sig av PT-funktioner för att efterfölja objektet. I detta fall kommer 

istället objektet vara fast, det vill säga rälen, och kameran befinna sig på varierande 

positioner i förhållande till objektet. 

En enkel objektspårning fungerar i grova drag genom att jämföra den föregående bil-

den i en bildserie med den nästkommande och undersöka var i bilden pixlarnas 

värde har förändrats [13]. För att få ett aningen robustare objektspårning kan ett 

neuralt nätverk användas för att känna igen ett specifikt objekt som kameran ska 

följa. Den behöver således inte algoritmen för att jämföra uppsättningen av pixlar i 

bilden på samma sätt utan letar istället efter ett område med pixlar som överens-

stämmer med det objekt som det neurala nätverket letar efter [14]. Med detta kom-

mer dock att objektet som kameran skall följa måste kunna urskiljas i alla lägen, ex-

empelvis kommer växlande miljö och ljussättning göra att objektspårning försvåras. 

Ett tredje sätt kan vara att positionera en infraröd givare i närheten av rälen som ka-

meran kan följa genom att läsa in var signalen kommer ifrån. Detta ger möjlighet att 

frångå algoritmerna för bildbehandling till objektigenkänning helt, men bidrar då 

med fler fysiska komponenter till konstruktionen.  
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En förutsättning för att drönaren skall kunna användas till detta ändamål är att dess 

batteritid måste överstiga tidsåtgången för ett järnvägsunderhåll. Internetsökningar 

via sökmotorn google visar på att en drönare i storleksspannet som eftersöks till 

detta ändamål har en flygtid på cirka 20 till 30 minuter mellan laddningar. Enligt en 

intervju med en av projektdeltagarna uppskattas dock ett arbete till ungefär 2,5 tim-

mar, vilket medför att en drönare kan anses som en ineffektiv lösning till övervak-

ningssystemet.  

Vidare måste det tas i beaktande att trådlös kommunikation, radiovågor, kan störas 

ut i miljöer med mycket metall [15]. Även vid undersökningar av diverse bloggar 

och forum så framgår det att som pilot av drönare bör man undvika att flyga nära 

järnvägar då detta brukar ge upphov till att drönaren beter sig annorlunda eller blir 

svårare att styra som resultat av signalstörningar [16]. Med en kamerautrustad drö-

nare tillkommer även risken för kollision med kringutrustning eller ledningar, vilket 

kan leda till förseningar i arbetet eller skadad utrustning, samt att nederbörd riskerar 

att påverka dess flygförmåga. 

2.1.3 Fasta kameror 

Ett alternativ till att sätta en kamera på en rörlig plattform är att fästa flertalet kame-

ror i en armatur som sedan fixeras på själva vagnen. Med fasta kameror elimineras 

risken för cybersickness och operatören behöver ej fokusera på att undvika kollis-

ioner med ett rörligt kamerahuvud. Systemet kommer dock istället vara uppbyggt 

av fler komponenter.  

För att kunna se hela rälens mantelyta behövs minst tre kameror. Eftersom att ka-

merorna är fast monterade och sitter riktade med linsen mot rälen kommer en viss 

överlappning av bilderna förekomma. Detta kan utnyttjas till systemet genom att ap-

plicera en video stitching-algoritm som syr ihop två eller fler bildsekvenser till en 

bildsekvens i panorama för att få ett större synfält (FOV) [17]. Till detta har en ut-

bildningsblogg använts som stöd och källkoden som använts till experiment i detta 

arbete har modifierats utifrån källkod som hämtats från ovan nämnd blogg [18]. 

2.1.3.1 Cirkulär fixtur med kameror till panorama-applikation 

Genom att fästa kamerorna i en cirkulärt utformad fixtur enligt figur 6 fås en kom-

plett syn över hela rälen samt att bildsekvenserna överlappar varandra vilket ger en 

möjlighet att tillämpa video stitching.   
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Figur 6: Modell av kamerastruktur med en cirkulär rigg för att fästa kamerorna. 

Video stitching är en vidareutveckling av bildbehandlingsmetoden image stitching 

som används inom applikationer för datorseende. Skillnaden är att video stitching är 

en itererande process och den kan beskrivas enligt figur 7.  

 

Figur 7: Flödesschema för video stitching. 

Att hitta nyckelpunkter genomförs med en metod som letar efter maximala och mi-

nimala intensiteter hos kluster av pixlar i en gråskalad version av bilden. Att matcha 

nyckelpunkterna fungerar genom att para ihop nyckelpunkter som har hittats i båda 

bilderna där det lokala värdena, intensitet hos pixlar och dess närliggande pixelgran-

nar, överensstämmer mellan bilderna. 

Att hitta homografi innebär att hitta hur motivet i bilderna stämmer överens med 

varandra. Detta genom att kontrollera hur bilderna skall förhålla sig till varandra för 

att ge ett minimalt medelavstånd mellan de matchade nyckelpunkterna. 

Den geometriska förvridningen förändrar den geometriska formen hos den ena bil-

den för att minimera avståndet ytterligare mellan de matchade nyckelpunkterna. 
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Eftersom att kamerorna kommer vara fast monterade utan möjlighet att förändra 

synfältet kommer kamerornas synfältsöverlappning te sig statiskt. Tack vare detta 

ges samma homografi och geometrisk förvridning genom hela bildserien och behö-

ver således inte beräknas mer än vid uppstart. För att sedan minska processorkraften 

som krävs för att genomföra dessa operationer kan sökningen efter nyckelpunkterna 

begränsas till en del av bilderna, då området för överlappning är känt [17].  

Med en panoramavy över hela rälen programmeras sedan en funktion som tillåter 

operatören att föra det önskade synfältet längs den resulterade panoramabilden en-

ligt exempel i figur 8. 

 

Figur 8: Modell av uppvisningsvy där det uppvisade synfältet (FOV) kan förflyttas över kamerornas (K1-3) 

sammanfogade synfält. 

Däremot uppstår det andra bekymmer då detta system inte ska sammanställa en ty-

pisk panorama utan en inverterad panorama med ett gemensamt fokus, även kallat 

objektpanorama. 

2.1.3.2 Objektpanorama 

För att beskriva skillnaden mellan en vanlig panorama och en objektpanorama kan 

figur 9 observeras. 

 

Figur 9: Med en vanlig panorama befinner sig den okulära enheten inom den cylindriska formen och obser-

verar utåt (gemensam utgångspunkt), medan i en objektorienterad panorama befinner sig denne på utsidan 

av cylindern och betraktar inåt (gemensamt fokus). 
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Detta ger att fler än en kamera behövs för att skapa en panorama av ett objekt ty ka-

merorna i detta läge är fast monterade och kan ej förflyttas eller roteras under drift. 

Ett problem som uppdagas vid undersökningar om hur objektpanorering går till är 

de problem med parallax som uppstår [17].  

Med parallax menas vinkelskillnaden av ett objekt som observeras från olika vyer. 

Detta resulterar i att ett objekt i fotografiets bakgrund hamnar på olika positioner i 

fotografierna när ett objekt i dess förgrund fotograferas från olika vinklar, se figur 

10. Detta gör att det ej går att använda en traditionell algoritm för video stitching 

utan att kompensera för dessa problem.  

 

Figur 10: Parallax gör att stjärnan får olika färger i bakgrunden beroende på om stjärnan observeras från 

punkt A eller punkt B.  

2.1.3.3 Separata kameravyer 

För att undvika problematik av denna typ kan ett system som använder sig av flerta-

let kameror, utan att applicera en image stitching-algoritm, användas. Att utöka an-

talet kameravyer ger även fler separata bildsekvenser och således måste fler fönster 

på operatörens display visas. Detta gör dock systemet snabbare då algoritmen för 

image stitching inte används och det ger en möjlighet för operatören att inaktivera 

kameror som ej önskas visas. Till detta kan även en förtydligande färgmarkering på 

bildsekvenserna programmeras in via källkoden för att ge operatören en referens 

mellan vyerna, se figur 11.  
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Figur 11: Tre separata bildsekvenser (1)-(3) från tre kameror (a)-(c) med färgmarkering för överlappningar, 

(1) överlappar med (2) (röd markering), och (2) överlappar med (3) (grön markering). 

2.2 Skydd mot yttre påverkande faktorer 

De yttre påverkande faktorerna vid ett underhållsarbete på järnvägsrälsen ter sig inte 

statiskt. Väder som växlar under arbetets gång och olika årstider kommer med olika 

påfrestningar. Att utrustning som klarar temperaturspannet som ett underhåll kan 

utföras i, kan anses självklart. Även väta och direkt solljus är något som utrustningen 

förväntas klara utan överdrivet slitage, kombinationer av olika väder kan dock skapa 

problematik. Om rälen är blöt kommer ljus reflekteras starkare, vilket ger ett blänk 

som tas upp av kameran och kan störa underhållspersonalen. Samma resultat kan an-

tas framträda när marken är täckt av snö, mer så om marken är delvis täckt av snö då 

kontrasten mellan snö och bar mark ger problematik med överexponering av bilden.  

Vidare kommer de ingrepp som utförs av vagnen sätter extra krav på övervaknings-

utrustningen. Termitsvetsning ger en stark ljusbildning och avger infraröd strålning 

(IR) [19]. IR, eller termisk strålning, kan skada kamerorna genom att överhetta dess 

komponenter vid längre exponering. Även vid kapning och slipning av räler så upp-

står gnistbildning som kan riskera att skada linsen på kameran i form av repor och 

brännskador. 

Kamerorna behöver således skyddas mot duschar av gnistor och termisk strålning 

som uppstår vid ingreppen och till detta har möjligheten att använda neutral density-

filter (ND) och Auto-Darkening Filter (ADF) undersökts och jämförts. Dessa skydd 

klassas i detta fall som förbrukningsvaror och förväntas bytas ut med jämna interval-

ler på grund av slitage från bland annat gnistbildningen som då förväntas repa filtren 

istället för kamerorna. 

Till denna applikation har ett ADF valts då detta kommer att skydda kamerorna mot 

de ovan listade faktorerna, samt att dess konstruktion hjälper till att kontrollera bild-

sekvensens exponering i realtid [19].  
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2.2.1 Neutral density- och polariserande filter  

Neutral density-filter (ND) är ett filter som fästs framför kamerans objektiv för att 

begränsa ljusinsläppet, såväl synliga våglängder som termisk strålning. Ett ND-filter 

kan därför användas för att skydda kameran mot det skadliga ljuset och eftersom att 

det är ett fysiskt filter som fästs framför objektivet på kameran så skyddar det även 

mot gnistbildningen. 

ND-filtrets egenskaper att begränsa ljusinsläppet hjälper även systemet med expone-

ringsproblem. Dessa problem uppstår när kameran utsätts för för mycket ljus, an-

tingen på grund av en för stark ljuskälla i kamerans synfält eller att slutartiden är för 

lång,och resulterar i att områden i bilderna blir överdrivet ljusa.  

Med ett kontrollerat insläpp av ljus till kameran kan överexponering, som lätt upp-

står vid starka ljusbidningar, förebyggas enligt exempel i figur 12. ND-filter tillver-

kas med olika styrkor till olika användningsområden och det finns flertalet typer av 

dessa [20]. Det som skulle vara mest intressant i detta fall är en kombination av ett 

ställbart ND-filter och ett polariserande.  

 

Figur 12: Ett ND-filter används för att förhindra överexponering, till vänster är utan ND-filter och till höger 

är med ND-filter [21]. 

Det ställbara filtret skulle underlätta då det växlar mellan hög och låg ljusbildning i 

kamerans synfält. Bildsekvensen riskerar annars att bli över- eller underexponerad 

om möjligheten att ställa in filtrets styrka under drift inte finns. Detta kan vara ett 

störningsmoment för operatören och således leda till sämre kvalitet på underhållsar-

betet. Det polariserande filtret (PF) är något som används för att filtrera bort blän-

dande ljuskällor, exempelvis blänket som uppstår om solen lyser på bar metall.  
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Ljus är i grund och botten en elektromagnetisk vågrörelse som rör sig längs en rät 

axel, enligt figur 13. Opolariserat ljus oscillerar i många olika plan och ett PF funge-

rar genom att blockera ljusvågor som oscillerar i riktningar som inte sammanfaller 

med filtrets konstruktion, se figur 13. Detta ger att den mängden ljus som går ige-

nom filtret obehindrat endast består av det ljus som svänger i ett visst plan och att ju 

mer ljusvågorna avviker från det planet, desto mer dämpad kommer ljuset vara när 

det passerat filtret. Vilket ger ett ljusnormaliserande resultat i bildsekvensen. 

 

Figur 13: Det polariserande filtret I figuren filtrerar bort alla våglängder som inte oscillerar vertikalt [22]. 

2.2.2 Svetsglas (ADF) 

Vid manuell svetsning behöver svetsaren ha svetsglasögon för att skydda sina ögon. 

Dessa svetsskydd är specifikt framtagna för att skydda svetsaren, från bland annat IR, 

ultraviolett strålning och det intensiva synliga ljuset. I och med svetsglasets mörka 

karaktäristik finns det en risk att bildupptagningen blir underexponerad i de lägen 

som underhållsarbetet inte genererar ljusbildning, det vill säga svetsning och gnist-

bildningen från kapning och slipning.  

Detta kan kringgås genom att använda ett ADF [19]. En automatiskt mörkande lins 

är ett aktivt filter som är uppbyggd av ett antal lager enligt figur 14 där de inre lag-

rens typ beskrivs i tabell 1. Notera att antal inre lager beror på önskad effektivitet 

hos filtret och kan därför bestå av fler eller färre än det som visualiseras i figur 14. 

Ett ADF är omgivet av två utbytbara skyddsplattor.  
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Figur 14: Exempelstruktur på ett ADF med sju lager [23]. 

Tabell 1: Funktionerna hos lagren I ett ADF som beskrivs i figur 14.  

Lager Funktion 

1 Filter för ultravioletta och infraröda våglängder 

2 Polariserande filter (PF) 

3 Flytkristallskärm (LCD) 

 

Förutom det första lagret som filtrerar bort strålning av ultravioletta och infraröda 

våglängder innehåller ett ADF alltså både PF och LCD. Vid observation av figur 14 

kan det noteras att det andra polariserande filtret är 90° vinklat mot det första, detta 

kallas kors- eller krysspolarisering. Med denna metod kan allt ljus som träffar filtret 

blockeras, vilket gör att filtret kommer att fylla sin funktion oavsett hur starkt ljuset 

blir. Lagren av LCD ligger omlott om de polariserande filtren med ett transparent 

ledande material emellan som ska spänningssätta flytkristallskärmen, dess funktion i 

filtret är att skifta det linjärt polariserade ljuset.  

När ljuset träffar en LCD, som ej är spänningssatt, skiftar det mesta av det polarise-

rade ljuset 90° och en del avpolariseras. Exempelvis i figur 15, när det icke polarise-

rade ljuset (38) träffar det första polariserande filtret (28) kommer de elektromag-

netiska vågorna att bli linjärt polariserad (42). När ljuset träffar flytkristallskärmen 

(30) skiftas det mesta av ljuset 90° (42) med ett visst spill (44). När ljuset når det 

andra polariserande filtret (32), som likt (28) är vertikalt orienterad (40), filtreras 

ljuset och endast de vertikala våglängderna passerar (44), [24].  
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Figur 15: Figuren redogör för hur ljuset som går igenom ett ADF försvagas. Ljuset, vars styrka represente-

ras av vektorer, beskrivs av (38) före filtret och (46) efter filtret [24]. 

Genom att spänningssätta flytkristallskärmarna kan man alternera deras förmåga att 

skifta polariseringen. En spänningssatt LCD skiftar riktiningen av det polariserade 

ljuset mindre effektivt än en LCD som ej är spänningssatt. Detta ger ett starkare 

ljusinsläpp genom det andra och det tredje polariseringsfiltret, vilket ger ett starkare 

ljusinsläpp genom hela filtret i jämförelse med det icke spänningssatta. För att filtret 

själv ska styra den mängd ljus som passerar filtret utrustas denne med fotoceller som 

reagerar på ljuskällor framför filtret.  

För att få funktionen av ADF att fungera så spänningssätts flytkristallskärmarna så att 

så mycket ljus släpps igenom filtret som möjligt. Därefter används fotocellerna för 

att begränsa spänningsmatningen till de LCDer som är aktiva och minskar således 

ljusinsläppet genom filtret; desto starkare ljus som fotocellerna utsätts för desto 

mindre ljus passerar filtret. 

2.3 Bildbehandling 

När det kommer till att återge en bild eller bildsekvens kan det förekomma att man 

vill förstärka eller dämpa en viss karaktäristik. Detta genomförs med programkoder 

i mjukvaran som förändrar bilderna i bildsekvensen enligt de förutsättningar som 

programmerats.  

Till denna applikation kommer inte förtydliganden av karaktäristik vara av intresse 

men förtydligande information om arbetet kan programmeras att presenteras på 

operatörens kontrollenhet för att underlätta överskådligheten. Vilket också är ett 

sätt att förtydliga karaktäristik. 
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2.3.1 Augmented reality 

Augmented reality (AR), eller förstärkt verklighet, är en uppfattning av en verklig-

het som observeras och som, med hjälp av datorgenererade sinnesintryck, höjer 

uppfattningen om verkligheten hos observatören. AR används som ett verktyg för 

att göra bildsekvenser lättare att förstå eller återge mer information än bilden i sig 

har möjlighet att förmedla och används mer och mer inom underhållsarbeten  

[25]. Det kan handla om att med en bildbehandlingsalgoritm förstärka kontrasten i 

en bild för att hitta sprickor i valsat stål eller att rapportera om ett avstånd mellan 

två styrda objekt för att förhindra kollisioner. 

Information som kan vara av intresse för en operatör, och även för andra observatö-

rer, i utbildningssyfte samt spårbarhet för eventuella felsöknings-arbeten om något 

oförutsett skulle hända är:  

– Datum och tid, om något oförutsett händer så att en tidpunkt finns då pro-
blemet uppstod. Att ha aktuell tid på displayen underlättar även för operatö-
ren som ej behöver kolla på en extern tidvisare.  

– Aktuellt verktyg för att operatören ska ha en enkel översikt. 
– Avstånd till ingrepp med inräknad offset för verktygets längd så att operatö-

ren enkelt kan se hur nära verktyget är kontakt. 
– En färgmarkering på bildsekvenserna som visar var dessa överlappar 

varandra. 
– Platsinformation för att visa var i Sverige arbetet utförs. 
– Arbetsordernummer är bra att ha printat på den inspelade videon av samma 

anledning som ovan. Spårbarhet är viktigt för att utveckla kunna underhålls-
arbetet. 
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3 Process och resultat 

Detta kapitel beskriver tillvägagångssättet för att programmera ett övervakningssy-

stem med de funktioner som beskrivits i kapitel 2 samt de resultat som dessa experi-

ment lett till. Funktionerna i övervakningssystemet är programmerad med program-

meringsspråket Python, som är ett objektbaserat programmeringsspråk på hög nivå. 

Koden är skriven i JetBrains Pycharm Edu 2019, som är en integrerad utvecklings-

miljö (IDE) från JetBrains.  

För att simulera avståndsbedömningen mellan underhållsvagnens verktyg och kon-

takt med rälen har en ultraljudsgivare av modellen SRF05 använts tillsammans med 

en Arduino UNO som kommunicerar med Python-skriptet.  

Samtliga foton som har använts för att experimentera med image stitching-algorit-

men och experiment med programmeringen av övervakningssystemet har tagits med 

två webbkameror av modellen Creative Live! Cam Sync HD, som anslutits via USB 

till en PC. 

För att få en grundläggande kunskap om hur ett underhållsarbete på järnvägar bed-

rivs sammanställdes även en kort intervju där syftet var att kartlägga de större pro-

blem som kunde uppdagas. Detta arbete har bedrivits i kontorslokaler hos SSI.  

3.1 Process 

Innan arbetet kunde påbörjas hölls ett uppstartsmöte med handledaren från SSI och 

en representant från projektet om fjärrstyrda underhåll av järnvägar. Under mötet 

diskuterades olika infallsvinklar på UH-projektet som skulle vara möjliga att bedriva 

ett examensarbete kring. När examensarbetet avgränsats fortsatte mötet med att 

kartlägga de problematiska faktorer som kunde förväntas.  

Då systemets funktion är att återge en visuell presentation av underhållsarbetet utan 

att operatören skall behöva närma sig spåret valdes en videokameralösning som 

grund. Av anledningar som framgår i avsnitt 2.1 valdes manövrerbara kameror bort 

och istället lades fokus på fast monterade och multipla kameror. När detta fastslagit 

undersöktes hur övervakningssystem är uppbyggda inom olika applikationsområden.  

IP-arkitektur valdes framför CCTV-arkitektur då kamerorna inte filmar något käns-

ligt material som behöver skyddas från utomstående hackerattacker. IP-kamerornas 

fördelar med PoE och direkt uppkopplingsmöjlighet öppnar upp möjligheten att an-

vända dessa kameror till live-sänt undervisningsmaterial för nya operatörer.  
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När det kom till att presentera övervakningen på en display undersöktes möjligheten 

att automatiskt foga samman bildsekvenserna till ett panorama. Källkoden till detta 

hämtades från utbildningsbloggen som nämns i kapitel 2.1.3 och anpassades för att 

fungera med den utrustning som fanns till förfogande. Resultaten av de experiment 

som genomförts återfinns i kapitel 3.2. Vid ytterligare fördjupning inom området 

uppdagades det att den den image stitching-algoritm som använts till dessa tester 

inte är applicerbar till examensarbetet. Detta då en inverterad panorama (objektpa-

norama) presenterar annan problematik, exempelvis bekymmer med parallax.  

Då förkunskaperna till problemlösning inom datorseende och programmering av 

bildbehandlingsalgoritmer var sparsamma valdes det att frångå sammanfogningen av 

bildsekvenserna för tidsplanens skull. Systemet programmerades istället med sepa-

rata bildsekvenser där operatören själv kan välja vilken eller vilka kameror som skall 

vara aktiva. 

Kamerorna i detta system kommer att utså påfrestningar som ett mänskligt öga kan 

ta skada av, bland annat svetsning. Med likheten mellan en kamera och ett öga i be-

aktning så kan dessa påfrestningar även förstöra kameran.  

3.1.1 Fysiska skydd 

Ett grundantagande i detta arbete var att den utrustning som ska användas till detta 

projekt är vald med hänsyn till att arbetet kommer utföras i utomhusmiljö. Utrust-

ningen behöver således vara resistent mot faktorer som direkt solsken, nederbörd i 

olika former samt en viss resistivitet mot stötar och vibrationer som kan uppstå un-

der arbetet. Utöver de påfrestningarna som kommer med utomhusmiljön genererar 

även ingreppen risker som kan skada utrustningen i form av såväl värme som gnist-

bildning 

Vid traditionell svetsning används en svetslins som skyddar användaren mot IR, UV-

strålning, och starkt synligt ljus. Att svetslinsen statiskt dämpar ljuset blir problema-

tiskt när det inte sker något ingrepp som genererar ljus, då detta försämrar synlig-

heten för operatören. Möjligheten att använda mer anpassade ND-filter undersöktes 

men valdes bort till fördel för ett ADF då ett ADF har en reaktiv dämpning av ljus 

till skillnad från de tidigare nämnda. Med ett ADF framför kameran kommer den att 

vara skyddad mot de risker som uppstår vid ingrepp och ge en välexponerad vy till 

operatören. 

3.1.2 AR 

Källkoden till AR-funktionerna skrevs i Python, med undantag för avståndsmät-

ningen mellan verktyg och räl som skrivits i Arduino.   

Information som ansågs vara av intresse för operatören och andra intressenter i av-

snitt 2.3.1 implementerades på följande sätt: 
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– Datum och tid programmerades in genom att importera en datetime-paket 
och skrevs ut på uppvisnings-vyn.  

– Val av aktuellt verktyg programmerades med IF-satser där källkoden väntar 
på ett input från användaren om vilket verktyg som valts. Verktygen i källko-
den är inte baserade på existerande verktyg utan är endast till för att exemp-
lifiera funktionen. Dessa verktyg skapades som datatyp float då det intres-
santa i detta fall är verktygets längd för beräkning av avstånd till ingrepp.  

– Avstånd till ingrepp programmerades genom att ansluta ultraljudssensorn 
SRF05 till en Arduino UNO. Värdet som erhålls importeras, med hjälp av 
serial-paketet, till källkoden, konverteras till en float och adderas till värdet 
som det aktuella verktyget har registrerat som längd. 

– Färgmarkeringen för överskådlighet hårdprogrammerades i detta fall då 
överlappningarna är kända tack vare att kamerorna sitter fast monterade. 
Färgerna valdes till röd och grön för tydlighet.  

– Informationen om plats är programmerad med argument parsing, det ger 
operatören möjlighet att vid uppstart av programmet själv notera detta argu-
ment genom att mata in en textsträng.  

– Arbetsordernummer är programmerat på samma sätt som platsinformat-
ionen och anges av operatören vid uppstart av systemet via en inmatning av 
en textsträng. 

3.2 Resultat 

I detta kapitel presenteras resultat av experiment som genomfördes inom bildbe-

handling.  

3.2.1 Panorama 

Grundkoden till dessa experiment är hämtad från utbildningsbloggen som omnämns 

i kapitel 2.1.3, och bearbetade för att passa applikationen. Det exempelprogram 

som används i detta experiment är ett Python-skript (panorama.py), se bilaga B figur 

B1-B3, som innehåller de metoder som används för att sy ihop bilderna. Detta skript 

anropas från ett annat skript (MrStitch.py), se bilaga B figur B4, som hanterar initie-

ringen av kameror, omskalning av bilderna och uppvisandet av dem. Resultatet av 

detta experiment ses i figur 16. Dessa skript inte syr ihop två bildsekvenser, då 

MrStitch.py inte innehåller någon itererande kod, utan används för att sy ihop två 

bilder. 

Poängen med att använda panorama stitching var att återskapa en sömlös återgivning 

av det registrerade förloppet, vilket framgår i resultatet av experimentet att det inte 

gjorde. Innan detta kan vara ett alternativ att överväga måste källkoden optimeras 

och tester måste utföras under mer korrekta omständigheter. 
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Figur 16: Panorama stitching med image warping. (1) och (2) är foton tagna med webbkameror via skriptet 

MrStitch.py, (3) visar de matchningar som algoritmen i panorama.py hittar (mitt ansikte är ganska populärt) 

och (4) är den sammanställda bilden där (2) är geometriskt förvriden för att matcha (1). 

3.2.2 Objektpanorama   

Källkoderna till detta experiment är desamma som experimenten för panorama. Re-

sultatet av detta ses i figur 17. 
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Figur 17: Objektpanorama med en stol som motiv. (1) och (2) är foton tagna med webbkameror via skriptet 

MrStitch.py, (3) visar de matchningar som algoritmen i panorama.py hittar och (4) är den sammanställda 

bilden där (2) är geometriskt förvriden för att passa in med (1). 

Som det framgår i figur 17 går det ej att använda samma källkod när det önskade re-

sultatet är en objektpanorama. Det syns i (3) att algoritmen har svårt att hitta match-

ningar och (4) visar tydligt att den inte kan förvrida (2) att passa med (1) under 

dessa omständigheter. Om man observerar (1) och (2) kan även parallax, som be-

handlas i kapitel 2.1.3.2, upptäckas då i (2) finns det tre kontorsstolar men i (1) 

finns det bara en.  

3.2.3 Separata vyer 

I det rådande läget är källkoden upplagd att arbeta med varje kamera seriellt, se bi-

laga B figur B5-B8. Vidare presenteras varje bildsekvens i ett separat fönster på dis-

playen, se figur 18.  
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Figur 18: Övervakningssystemet med en kaffekopp som motiv presenterat i separata fönster. Den lodräta 

markeringen visar var bildsekvenserna överlappar. 

Programmet börjar med att importera de paket som skall användas i koden och initi-

erar de variabler som kommer användas. Parsningen av argument gör att vid upp-

start av programmet får användaren ange via tangentbordsinmatning vad som ska stå 

i dessa fält (loc och AO), se figur 19.  

 

Figur 19: Initiering av källkoden ”stream_demo.py” via kommandoprompten, där parsning av argument ger 

att ”loc” tilldelas ”Gavle” och ”ao” tilldelas 338-A3”. 

Innan det itererande koden startas initieras de kameror som skall användas. Variab-

lerna för verktygsval (weld, cut, grind) är initierade med exempelvärden och har 

inget med de verkliga längderna på verktygen som skall användas till underhållsvag-

nen att göra. 

3.2.4 AR 

Koden till den förstärkta verkligheten appliceras, som nämnts ovan, seriellt på bild-

sekvenserna. Det första som exekveras är inhämtning av datum/tid och avstånds-

mätningen, dessa sekvenser behöver itereras då det är värden som förändras med 

tid. Efter detta kommer val av verktyg som också måste uppdateras kontinuerligt då 

byte av verktyg ger ett annat värde på avståndet. Därefter kommer två sekvenser av 

kod med samma struktur, en för kamera 1 och en för kamera 2. Källkoden läser in 

en bild från webbkamera 1, skalar om den och printar den AR som valts att användas 

på bilden innan den presenteras för operatören, se figur 20.  
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Figur 20: Parsningen av argument som exemplifieras ovan kan observeras inom de röda markeringarna i 

figurens överkant. I nederkant presenteras, från vänster: datum och tid, valt verktyg (i detta fall är inget verk-

tyg valt) och avstånd från kameran till kaffekoppen. 
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4 Diskussion 

Målet med detta arbete var att studera arkitekturer till visuella övervakningssystem 

som underhållspersonalen kan använda vid fjärrstyrda underhåll av järnvägar. Detta 

system har simulerats med två webbkameror och källkod som skrivits i Python istäl-

let för att konstruera hela systemet, detta på grund av ekonomiska begränsningar. 

De experiment som genomförts har varit i ett deduktivt syfte för att avgränsa vad 

som är möjligt att göra.  

Metoderna Image stitchingen och objektpanorama var något som fick frångås i ett ti-

digt skede då ett sådant arbete skulle bli för omfattande för den tidsramen som upp-

rättats. Det bör dock inte avvisas som ogenomförbart, ett sömlöst objektpanorama 

skulle vara ett bekvämt sätt att övervaka proceduren på, och definitivt ett område 

för vidareutveckling. Med mer utvecklad källkod kan exempelvis parallaxeffekten i 

bilder där objekt i för- och bakgrunden ej matchar, förebyggas [17].  

När det handlar om att hämta in platsinformationen till var arbetet utförs i Sverige 

finns det effektivare sätt än att använda uppstartningsargument. I experimentella syf-

ten för att kontrollera systemets funktion kan exempelvis en GPS-modul anslutas till 

den Arduinoenheten. Sedan på liknande sätt som avståndsbedömningen importera 

platsinformationen via Python-skriptet och skriva ut den på bildsekvensen.  

Källkoden som tagits fram till detta system är inte optimerad i skrivande stund utan 

framtaget för att exemplifiera hur ett system skulle kunna fungera. För att sänka be-

hovet av processorkraft och öka hastigheten hos systemet kan man tråda källkoden så 

att iterationerna för kamerorna genomförs parallellt istället för seriellt.  

Som nämnt i kapitel 2.1.1 är den avgörande skillnaden på CCTV och IP-arkitektur i 

ett övervakningssystem att med IP-kameror behövs inte en lokal inspelningsenhet. 

Om trådlösa kommunikationer önskas hållas nere till ett minimum, åtminstone i 

stödfunktioner som detta övervakningssystem är, kan CCTV med digitala kameror 

användas istället. Skillnaden blir att bildsekvensen sänds ut via den DVR som sitter 

på vagnen istället för från kamerorna själva, samt att det är endast den vy som opera-

tören själv valt att se som kommer kunna uppvisas på annan ort.  

Det kan framstå lite motsägelsefullt att motivera vissa val med att färre komponen-

ter används, som i kapitel 2.1, och sedan yrka på ett aktivt svetsfilter till systemet 

som då ökar antalet komponenter. Men som beskrivs i samma kapitel så har ett ADF 

en stor fördel med att automatiskt justera för exponeringen i bilden. Vidare så kan 

det påstås att en svetslins är en form av ND-filter rent funktionsmässigt, framtaget 

för en specifik uppgift. 
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Något som kommer behöva tas i beaktning är risken att operatören syns i de bildse-

kvenser som sänds ut under arbetets gång. Att videoövervaka personal på en arbets-

plats utan goda anledningar, exempelvis risk för brott, strider mot svensk lagstift-

ning. Detta kan avhjälpas med antingen ett godkännande från vederbörande personal 

innan uppstart av varje underhållsarbete, eller att kamerorna skärmas av så att ope-

ratören inte riskerar att synas, vilket är en på lång sikt mer stabil lösning. 

Övervakningssystemet kommer således vara uppbyggt av IP-kameror med separata 

vyer för den visuella återgivningen. Med färre komponenter på systemet och mer 

flexibelt i syfte för utbildning hålls systemet enkelt och effektivt. Ett ADF kommer 

att placeras framför kameralinserna för att skydda dessa mot skador samt att det filt-

ret, med den aktiva polariseringen, korrigerar exponeringen hos bildsekvensen i re-

altid. Detta kompletteras med AR i form av information som skrivs ut på bildse-

kvenserna för att ge operatören och observatörer en enkel överblick av exempelvis 

var någonstans arbetet utförs och vilken typ av arbete som utförs.  
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5 Slutsatser 

Den generella slutsatsen som kan dras av detta projekt är att fasta kameror vore den 

effektivaste arkitekturen på systemet för en operatör att hantera. Rörliga kameror 

riskerar kollisioner, kräver fler styrsignaler som riskerar att störa annan kommuni-

kation och kan ge upphov till cybersickness. Minst tre kameror krävs för att kunna 

återge hela rälens mantelyta då vinkeln mellan rälens huvud och liv gör att kame-

rorna på rälens sidor måste placeras relativt långt ner mot marken, se figur 1. Dess-

utom utrustas kamerorna med ADF för att skydda dessa mot skadlig strålning och 

gnistbildning samtidigt som det automatiskt parerar för över- och underexponering i 

bilderna [19]. 

Då detta system är uppbyggt av fast monterade kameror kan det direkt appliceras på 

andra fjärrstyrda arbeten, exempelvis som nämns i introduktionen kan det användas 

till vägarbeten. Med lite vidareutvecklad källkod kan systemet till och med lokalisera 

potthål eller dylikt via en algoritm för kantdetektering och även uppskatta dess stor-

lek.  

Projektet avslutades med en framtagen arkitektur för ett övervakningssystem där 

fast monterade kameror används för att återge en bildsekvens till operatören vid 

fjärrstyrda underhåll. Nästa steg i detta projekt är att välja komponenter till syste-

met då detta projekt hittills enbart har behandlat hur ett system kan byggas upp, inte 

vilka komponenter som ska ingå. Eftersom att detta system är en stödfunktion för 

operatören bör val av komponenter grundas i att inte ta upp för mycket bandbredd, 

bildsekvenser i HD kanske inte behövs, samt att försöka hålla antalet komponenter 

till ett minimum. Vidare har källkoden som tagits fram till detta system inte skrivits 

med en vision att vara optimerad i detta skede utan endast för att exemplifiera hur 

systemet kan fungera. 
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A1 

Bilaga A 

Intervjufrågor för examensarbete om fjärr-

styrt underhåll av järnvägar 

 

Namn och befattning:  

___________________________________________________________ 

(om anonymitet önskas anges “projektdeltagare” i rapporten) 

 

1) Hur lång tid tar ett spårrelaterat underhåll (kortaste och längsta)? 

 - Grovt uppskattat med 30 minuter noggrannhet. 

a. Ca 4 tim inkl transporttid. Vanligt är 2.5 timmars UH-avbrott mellan tå-

gen. Längsta jag känner till, är 14 dagar för ett komplicerat växelbyte på 

rangerbangård. 

2) Vilka metoder används till ingreppen under spårrelaterade underhåll? 

- Svetsning 

- Kapning 

- Slipning 

a. Samtliga 

3) Vilka tider på dygnet utförs spårrelaterade underhåll av järnvägar? 

a. Alla. Nattetid på hårt trafikerade avsnitt. 

 

4) I vilka väder utförs spårrelaterade underhåll av järnvägar?  

Det vill säga undviks tider då det är, exempelvis, för mycket nederbörd? 

a. Planerat UH april-nov i mitten av Sverige, om snöfritt och plusgrader. 

Akuta reparationer oavsett väder, finns skydd mot rimliga mängder neder-

börd. 
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Bilaga B 

I denna bilaga presenteras källkod som använts i arbetet, se figur B1-B4. Källkoden 

är skriven i Python i ett IDE vid namn JetBrains PyCharm Edu 2019.1 x64. Till 

detta har färdigprogrammerade paket använts till koden, se tabell B1. 

Tabell B1: Paket som importerats till källkoden. 

Paket Funktion 

cv2 ”computer vision”, innehåller de metoder som krävs till image 

stitching. 

argparse Möjliggör parsning av argument vid uppstart av programmet. 

imutils Bildbehandlingspaket för att skala om bilderna från kamerorna. 

time/datetime Importerar aktuell tid och datum till källkoden. 

numpy Importeras för att kunna hantera bilder som arrayer när homo-

grafi söks. 

videostream Används för initiering av kamerorna. 

serial Används för att initiera kontakt med Arduinon. 

 



 

B2 

 

Figur B1: Del 1/3 av panorama.py, rad 1-44. 



 

B3 

 

Figur B2: Del 2/3 av panorama.py, rad 44-81. 

 

Figur B3: Del 3/3 av panorama.py, rad 81-102. 
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Figur B4: Källkod till MrStitch.py 



 

B5 

 

Figur B5: Del 1/4 av stream_demo.py, rad 1-40. 



 

B6 

 

Figur B6: Del 2/4 av stream_demo.py, rad 40-77. 



 

B7 

 

Figur B7: Del 3/4 av stream_demo.py, rad 77-116. 



 

B8 

 

Figur B8: Del 4/4 av stream_demo.py, rad 116-152. 


