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I.  INLEIDING 

A.  Bedrijfsvoorstelling 

Picanol [1] maakt deel uit van de Picanol group 
gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en 
verkoop van weefgetouwen, gietstukken en 
gepersonaliseerde controllers. 
 

 
 
Binnen deze groep staat Picanol in voor de high end 
weefgetouwen en is hierbij één van de grootste 
spelers op deze wereldmarkt. 

B.  Kaderkoers 

Een weefgetouw wordt aangedreven door 
meerdere mechanismen, één van de belangrijkste is 
het gaapvormingsmechanisme. Een gaap (opening) 
wordt vooraan de machine gevormd door een 
aantal kettingdraden omhoog te trekken, de overige 
worden naar beneden getrokken. De verplaatsing 
van de kettingdraden wordt gerealiseerd met 
behulp van weefkaders.  
 

 
Figuur 1: Kaderaandrijving 

                                                           
 

Eens de kettingdraden hun positie hebben bereikt, 
kan in de ontstane opening een inslagdraad 
gebracht worden. Om deze insertie te realiseren 
biedt Picanol twee soorten aandrijftechnieken aan: 
ofwel kan de draad met behulp van een 
mechanische grijper ingebracht worden ofwel 
wordt de draad door middel van een luchtstraal 
naar de andere zijde van de machine geblazen. Eens 
de inslagdraad het einde van de machine bereikt 
wisselen de kaders van positie en herbegint het 
proces.  
 
Een luchtgetouw laat hogere machinesnelheden toe 
aangezien enkel de insertiedraad versneld moet 
worden. Echter niet alle materialen kunnen met een 
luchtstraal ingebracht worden. 
 
Het traject dat de weefkaders afleggen is de 
bewegingswet. De amplitude van deze beweging is 
de kaderkoers. Door de bewegingswet aan te 
passen kan men de eigenschappen van het weefsel 
variëren, zo kan bv. de blauwheid van jeansweefsel 
aangepast worden. Naast de kaderkoers kan ook de 
kaderhoogte geregeld worden om gewenste 
weefseleigenschappen te verkrijgen. De kader-
hoogte is een offset op de bewegingswet.  
 

II.  DOELSTELLINGEN 

 

De kaderkoers wordt door de weeftechnieker 
manueel ingesteld op de machine, tegenwoordig 
zijn niet alle machines uitgerust met sensoren om 
deze koers te controleren. De machinesturing gaat 
dus uit van een door de gebruiker ingegeven 
waarde. Indien de koers nauwkeurig gekend is kan 
de sturing geoptimaliseerd worden. 

Traject-analyse van weeframen met behulp 
van beeldverwerking 

Student: Vermeulen Daan  

Promotoren: Asrih Karim, Vanbecelaere Foeke & Vervisch Bram 

In samenwerking met: Picanol               Academiejaar 2017- 2018 



 2 

 
Daarnaast wordt er een digital twin van de machine 
ontwikkeld. Een correcte aansturing van de digital 
twin vereist goede kennis van de ingestelde 
mechanische parameters, zoals bv. de kaderhoogte. 
 
Daarom heeft deze masterproef als doel deze 
parameters te bepalen op een wevende machine. 
Hiervoor zal in eerste instantie onderzocht worden 
welke sensoren in aanmerking komen. Vervolgens 
zal de gekozen sensoriek experimenteel gevalideerd 
worden. 
 

III.  AANPAK 

Omwille van harde omgevingseisen, zoals de hoge 
luchtvochtigheid en hoge temperaturen die zich 
typisch voordoen in weverijen, kostprijs en 
versatiliteit is er gekozen om een NIR-camera te 
gebruiken als sensor. Verder heeft een NIR camera 
het grote voordeel dat het niet gevoelig is aan stof. 
Er wordt gebruik gemaakt van beeldverwerkings-
technieken om de parameters te bepalen. De 
volledige werkwijze wordt uitgewerkt in Matlab. 
 

 
Figuur 2: Methode 

 
Concreet worden de zijkanten van de weefkaders 
gefilmd, een frame uit dergelijke opname is te zien 
op Figuur 3.  

 

 
Figuur 3: Kaders weefgetouw 

Het filmen op de weefkaders gebeurt vanuit een 
schuine kijkrichting. Het is dus noodzakelijk om de 
frames te roteren zodat er geen fout ontstaat bij de 
koersbepaling. Om de coëfficiënten van de nodige 
rotatiematrix te bepalen wordt er gewerkt met 
gekende referentiepunten. Deze punten worden 
met behulp van hoekdetectie bepaald. [2] 
 

 
Figuur 4: Hoekdetectie (links), kaders na transformatie (rechts) 

 
Om de hoekpunten eenvoudig te kunnen 
detecteren wordt de achtergrond van de figuur weg 
gefilterd. De achtergrond omvat alle pixels die niet 
bewegen tijdens de weefcyclus.  
 
Vervolgens worden de frames gefilterd op 
pixelintensiteit: donkere kleuren hebben een lage 
intensiteit. Door het kiezen van de juiste threshold 
kan het frame omgezet worden naar een binaire 
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matrix, die visueel voorgesteld wordt als een zwart-
wit beeld.  
 

 
Figuur 5: Kaders na voorgronddetectie(links) en 

intensiteitsfilter(rechts) 

 

De verkregen binaire matrix wordt vervolgens 
gelabeld. Dit is een beeldverwerkingstechniek 
waarmee groepen van pixels gedetecteerd worden 
[3]. Het resultaat van het labelen wordt 
geïllustreerd in Figuur 6. Van iedere gedetecteerde 
zone wordt de oppervlakte en het zwaartepunt 
bepaald. 
 

 
Figuur 6: Voorbeeldfiguur na image labeling (links) Lijndetectie 

(Rechts) 

 

Indien alle voorgaande stappen herhaald worden 
voor ieder frame, is het traject van het zwaartepunt 
een maat voor de bewegingswet uitgedrukt in 

pixels. Het verschil tussen de maximale en minimale 
uitwijking levert de kaderkoers. 
 

Om de bepaalde kaderkoers uit te drukken in 
millimeter i.p.v. pixels wordt een omrekeningsfactor 
bepaald. Dit kan door het detecteren van gekende 
afmetingen in de frames zoals bv. de breedte van de 
kaders. Deze afmeting is gekend voor iedere 
machine, op toleranties na.  
 
Door middel van een contourfilter worden de rechte 
lijnen op de frames gedetecteerd[4]. Na filteren van 
deze lijnen, blijven de kaderranden over en is de 
omrekeningsfactor bepaald. 
 

IV.  RESULTATEN 

De ontwikkelde methodologie is gevalideerd op een 
luchtweefmachine in Picanol. Deze machine is 
uitgerust met vier weefkaders. De ingestelde en 
berekende kaderkoersen zijn terug te vinden in 
tabel 1.  

Tabel 1: Opgemeten en berekende kaderkoers 

 

 

V.  BESLUIT 

Na een diepgaand marktonderzoek werd een NIR 
camera behouden als geschikte sensor aangezien 
deze voldoet aan de kostprijs, omgevings- en 
nauwkeurigheidseisen. Vervolgens is er een 
methodiek ontwikkeld om bepaalde parameters 
zoals bv. de koers van een weefkader te bepalen 
met behulp van beeldverwerkingstechnieken. De 
volledige methodologie is gerealiseerd in Matlab. 
 
De ontwikkelde methodologie is gevalideerd op een 
operationele weefmachine in een realistische 
omgeving. Voor grotere kaderkoersen wordt een 

Werkelijke 

koers[mm]

Berekende 

koers[mm]

Afwijking 

[%]

Kader 1 64,5 62,9 2,48%

Kader 2 66,5 65,3 1,80%

Kader 3 69 68,1 1,30%

Kader 4 72 71,85 0,21%
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hoge nauwkeurigheid behaald, voor de kleinere 
koersen is de procentuele afwijking groter.  
 
De nauwkeurigheid van de methodiek kan 
verbeterd worden door een extra infrarood 
belichting te voorzien rond de camera. De 
lichtintensiteit met enkel omgevingslicht kan 
onvoldoende zijn om nauwkeurige resultaten te 
behalen.  
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