
    

 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

Det pågår mycket forskning kring solceller på Uppsala universitet. Då solpaneler är en väldigt väderberoende 

energikälla finns ett stort behov av effektiv mätutrustning för insamling av väderdata.  

Målet med detta projekt är att försöka ta fram en billig modul som beräknar ett clear sky index, CSI, som 

säger hur mycket av himlen som är täckt av moln. Detta kan sedan användas i forskning för att till exempel 

undersöka hur så kallade snabba moln påverkar elproduktionen av en grupp solpaneler. Då solcellers 

produktion är mycket beroende av direkt solljus och sjunker direkt när de skuggas av moln kan det vara 

intressant vid planering av anläggningar för att hantera snabba effektförändringar på elnätet. 

Tanken är att detta ska göras med en kamera och en enkortsdator, till exempel en Raspberry PI. Kameran ska 

ta bilder av himlen som datorn ska behandla lokalt, beräkna ett CSI och antingen lagra datan eller skicka den 

vidare via internet. 

För nuvarande finns det utrustning för att göra detta, men den är väldigt dyr, så det finns mycket utrymme för 

en produkt som gör samma sak med betydligt billigare komponenter. Målet med detta projekt är att ta fram 

ett fungerande instrument för en bråkdel av det nuvarande priset.. 
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1 Introduktion 
Clear sky index (CSI) är ett mått mellan 0 och 1 som visar hur mycket av himlen som inte är täckt av 

moln. En helt molnfri himmel är 1 och en helt molntäckt himmel är 0. CSI används idag bland annat 

inom klimatforskning
1
 där man kollar på molnens inverkan på växthuseffekten i en viss region. CSI 

beräknat över en längre tid vid en specifik geografisk plats kan även användas för beräkning av 

teoretiska effekten hos en solcellsepanel placerad i detta område.  

Detta projekt är en konceptvalidering av idéen att använda sig av en webbkamera i en 

kostnadseffektiv modul för att ta fram ett CSI. Om man kan använda sig av en enkortsdator med en 

kamera  kan man få en bra mätning av den lokala molningheten med bara en modul som i teorin 

skulle kunna utföra annan datainsamling och behandling paralellt. 

Målet med projektet är att ta fram en billig modul som kan utvärdera CSI över ett så stort geografiskt 

område som möjligt genom att använda lättillgängliga komponenter och öppen källkod för 

bildbehandling. Modulen ska vara vädertålig och monteras på Ångströmslaboratoriets tak där den 

har tillgång till internet och ström. Det beräknade CSI ska loggas och vara tillgängligt över internet. 

Det resulterande CSI kan vara intressant vid forskning kring snabba molns inverkan på solceller. Vid 

ett tidigare projekt vid Uppsala universitet, Design och framtaging av diodbaserad mätutrustning för 

solstrålning
2
 användes sensorer som mäter ljusintensitet i ett nät för att ta reda på snabba molns 

effekt på ett geografiskt område. För att uppnå detta användes flera enheter där kalibreringen 

enheterna imellan var av stor vikt. Detta kan i viss mån göras av en enda modul som beräknar ett 

CSI för samma område med en kamera. 

Detta kan i viss mån göras genom att se på snabba förändringar i det beräknade CSIet. Fördelar med 

att göra på detta sätt kan vara att man bara behöver en enda modul och att insamlade mätvärden går 

att komma åt via internet istället för många moduler som var och en kräver fysisk access och 

kalibrering gentemot varandra. 

 

2 Teori 

2.1 CSI 

Clear Sky Index är ett mått på hur stor del av himlen som är täckt av moln. Ett index nära 1 innebär 

att det nästan är molnfritt och nära 0 innebär en väldigt molnig himmel. Att ta fram ett sådant index 

är användbart för bland annat klimatforskning och solcellsforskning. Det kan även vara intressant för 

gemene man att veta hur molnigt det är i en viss region. 

En teknik för att göra detta mäter den långvågiga strålningen och jämför med strålningen som 

uppmätts för en molnfri himmel. 

2.2 Hårdvara 

2.2.1 Enkortsdator 

Bland övervägda enkortsdatorer fanns Raspberry Pi, Androino UNO och Beaglebone. I projektet 

valdes en modell av Raspberry Pi. 

                                                        
1 http://www.slf.ch/info/mitarbeitende/marty/publications/Marty2000_CSI_GRL.pdf 

2 diva2:539927 

http://www.slf.ch/info/mitarbeitende/marty/publications/Marty2000_CSI_GRL.pdf
http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A539927
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Raspberry Pi är en enkortsdator utvecklad av Raspberry PI Foundation. Kortets processor har en 

Advanced RISC Machine (ARM) arkitektur som påminner om arkitekturen i de flesta smartphone 

processorer. Datorn är ca 8.5 x 5.6 cm stor och finns i ett flertal olika modeller.  

Den valda modellen som används i detta projekt är en Raspberry PI B+. B+-modellen har en 700 

MHz quad core processor, 512MB RAM och flera I/O möjligheter. Det som skiljer B+ från andra 

modeller är att den har fler USB-portar samt en Ethernet-port och möjlighet att ansluta till ett trådlöst 

nätverk med bara en Wifi-dongel. 

Raspberry Pi:n kan köra flera olika operativsystem, i projektet används det rekommenderade 

Rasbian som är Linux-baserat. 

Modellen som används i projektet kräver en strömtillförsel på ca  600-2000 mA beroende på 

användning och anslutna tillbehör. Därav kan en micro-USB laddare (5V, 2.5A) användas som 

strömkälla med goda marginaler. Det är dock möjligt att driva datorn på batterier. För att kunna göra 

en helt trådlös modul som kan placeras vart som helst är batteridrift ett måste.  

Fyra laddningsbara NiMH-batterier ger ca 4.8V, vilket är inom ramarna för vad datorn behöver. Att 

driva en Raspberry Pi med batterier är dock inte helt riskfritt. Den är inte gjord för att hantera en 

minskad inspänning och plötsliga avstägningar det kan medföra. Vid en okontrollerad avstägning 

kan datorn förstöras genom bland annat att filerna på SD-kortet tar skada vid ofullständiga 

skrivningar. 

Ett alternativ är att införskaffa ett batteripaket med en spänningsregulator avsett för att leverera en 

stadig spänning på 5V. Dessa är idag vanliga i form av batteridrivna extraladdare till mobiltelefoner. 

Tillsammans med egna solceller för laddning av batteripaketet kan tjänstetiden av modulen utökas. 

2.2.2 Kamera 

För att ta bilderna används en Raspberry Pi camera module
3
. Det är en liten kameramodul utvecklad 

specifikt till Raspberry Pi. Den kan ta stillbilder i upp till 2592 x 1944 pixlar och filma i 30 bilder 

per sekund i 1080p. Kameran har ett synfält på 53° horisontellt och 41° vertikalt. Tillsammans med 

en vidvinkellins med 170° vidvinkel tar kameran en bild som motsvarar en cirkel på himlen med ca 

5 mils radie om det är lågt liggande moln. 

Att bilden täcker en stor yta på himlen är viktigt då poängen med denna metod att ta fram ett CSI är 

att komma ifrån behovet av många sensorer för att göra en enkel mätning. Dessutom innebär en 

mindre yta på bilden en större standardavvikelse. 

Kameran kopplas till datorn med en flatkabel, vilket är vanligt för interna komponenter i en dator, 

men kan ställa till problem då de flesta program utgår från att en webbkamera är ansluten med en 

USB-kabel. Det finns dock sätt att kringgå detta.  

Att en flatkabel används innebär också att kameran måste sitta nära datorn, vilket sätter 

begränsningar på modulens design. 

2.3 Mjukvara 

2.3.1 C++ 

C++
4
 är ett av de mest använda programmeringsspråken idag, vilket också innebär att det är mycket 

väldokumenterat. Att det är väldokumenterat är till stor hjälp för ovana programmerare då man 

                                                        
3 https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/camera.md  

4 http://en.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B 

https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/camera.md
http://en.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
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enkelt kan hitta hjälp på forum och hjälpsiter. C++ är baserat på C, men stödjer även 

objektorienterad programmering.  

C++ stöds av både Windows och Linux, vilket är ett krav då programmet kommer skrivas på en 

dator med Windows, men användas på en med Linux. C++ innehåller inte något grafiskt bibliotek då 

språket är tänkt att kunna användas på flera plattformar. Detta innebär att ett separat bibliotek 

kommer behöva användas för att analysera bilder. 

2.3.2 Open Source Computer Vision Library (OpenCV) 

OpenCV
5
 är ett open source bibliotek med bildbehandlingsfunktioner och är ursprungligen skrivet av 

Intel. Efterhand har biblioteket växt och nu används det ofta som standard vid datorseende. OpenCV 

är skrivet i C och C++, vilket båda är väl dokumenterade programspråk.  

Biblioteket innehåller en mängd funktioner för att behandla och analysera bilder, som till exempel 

metoder för att ta ut färg från och flytta enskilda pixlar. Det innehåller alla de funktioner som behövs 

för att identifiera och följa kluster av pixlar med samma färg, vilket är det som behövs för att räkna 

ut ett CSI. Att OpenCV är open source bidrar ytterligare till att det är ett bra alternativ att använda då 

det inte kräver någon licens. 

För att identifiera de delar av den tagna bilden som är klar himmel kan opencv-metoderna threshold 

och moments användas. Threshold indentifierar pixlar med HSV-värden inom givna intervall och 

moments räknar ut summan av identifierade pixlar, se ekv 1.  

      ∑(     (   )        )

   

 

Ekvation 1 – Formel för metoden moments 

Där x, y är index i arrayen och i,j är den grad man vill beräkna momentet i. Om man räknar ut 

momentet när i,j = 0 får man summan av de pixlar som ligger inom de givna intervallen.  

3 Utförande 

3.1 Budget 
Då instutitionen för fasta tillståndets elektronik är ute efter en så billig modul som möjligt för att 

beräkna ett CSI så sattes en övre gräns på 1000kr. En enkortsdator, kameramodul, vidvinkellins, 

Wifi dongel samt ett SD-kort köptes in av instutitionen inom denna budget. 

3.2 Hårdvara 
Den enkortsdator som används i modulen är en Raspberry Pi model B+, se figur 1. Den ansågs vara 

det mest prisvärda alternativet som fortfarande uppfyllde kraven på prestanda. Utöver den används 

ett 16 GB SD-kort för operativsystem, nödvändiga bibliotek och tillfällig lagring av loggar och 

bilder samt en kameramodul som är kopplad till datorn med en flatkabel, se figur 1.  

                                                        
5 http://opencv.org/ 

http://opencv.org/
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Figur 1 – Modulen uppifrån 

 

Figur 2 – Insidan av modulen 

Den färdiga prototypen, se figur 1 och 2, består av en matlåda, en glaskupol och en 

kabelgenomföring för strömtillförsel. Matlådan valdes för att den var vattentät och lättillgänglig. 

Glaskupolen är tagen från en ljusintensitetsmätare och designad för att minimera distortion. Detta 

var väldigt fördelaktigt då det innebär att bilden inte behöver efterkorrigeras, vilket hade lett till en 

minskad bildkvalitet och i sin tur en sämre mätning.  
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Figur 3 – Bild med vidvinkellins till vänster och utan till höger 

Prototypen saknar vidvinkellins då den lins vi valde gjorde bilden så mycket sämre att den ökade 

ytan inte vägde upp för den kraftigt minskade upplösningen på under 14% av den ursprungliga, se 

figur 3. Kupolen är fastlimmad med ett smältlim som fungerar för polypropenplast och som gör 

skarven vattentät.   

I lådan sitter även en behållare med kristaller för att absorbera eventuell fukt som skulle kunna ta sig 

in. 

3.3 Mjukvara 

3.3.1 Fjärrstyrning 

För att kompilera och köra kod på den färdiga modulen via fjärrstyrning användes verktygen 

PuTTY
6
 och TightVNC

7
. 

3.3.2 Kod 

Koden som används för bildbehandlingen skrevs i C++ i Microsoft Visual Studio
8
 med hjälp av 

biblioteket OpenCV. 

Då Raspberry Pi har en 700 MHz ARM1176JZF-S processor med signifikant sämre prestanda än 

exempelvis normala persondatorer, krävs en kod som är sparsam med avseende på beräkningar för 

att kunna implementeras på Raspberry Pi. En för ändamålet fungerande programkod skrevs i C++, 

som inkluderade samt kompilerade OpenCV biblioteken highgui
9
 och imgproc

10
. 

                                                        
6 http://www.putty.org/ 

7 http://www.tightvnc.com/ 

8 https://www.visualstudio.com/ 

9 http://docs.opencv.org/modules/highgui/doc/highgui.html   

10 http://docs.opencv.org/modules/imgproc/doc/imgproc.html?highlight=imgproc   

http://www.putty.org/
http://www.tightvnc.com/
https://www.visualstudio.com/
http://docs.opencv.org/modules/highgui/doc/highgui.html
http://docs.opencv.org/modules/imgproc/doc/imgproc.html?highlight=imgproc%20%20
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3.3.3 Färgbehandling/identifiering/beräkning 

För beräkning av CSI krävs att bildbehandlingen skiljer mellan moln, himmeln och solen. Detta är 

ett väsentlig och förhållandevis komplicerat moment eftersom moln och himmel kan variera i färg 

under olika väder och ljusförhållanden. Färgen hos bilderna är från början angivna i RGB-värden. 

Då metoden threshold använder Hue-, Saturation- och Value-värden (HSV) som inparametrar 

behövdes pixlarna konverteras till HSV-format. 

För att särskilja solen från molnen utfördes två beräkningar i koden, en för att identifiera blå himmel 

och en för att identifiera solen. Att identifiera enbart solen var möjligt genom att lokalisera pixlar 

med låg saturation och högt value. Slutligen beräknades ett index genom att addera de båda 

mängderna med identifierade pixlar och dela med det totala antalet. Resultatet blev då ett index 

mellan 0 och 1 där 1 motsvarar en klar himmel. 

3.3.4 Programvara och externa bibliotek 

Visual Studio 

Gratisversionen av Visual Studio, kompatibel med windows, användes som utvecklingsplattform för 

den C++ kod som skulle hantera bildbehandlingen. Denna version kräver ingen licens och lämpar sig 

därför bra vid projekt som detta. 

OpenCV 

Då C++ inte innehåller bildbehandlingsfunktioner krävs ett externt bibliotek. Till detta valdes 

OpenCV. För att korrekt installera OpenCV och länka dess bibliotek till Visual Studio användes en 

videoguide
11

. För att installera OpenCV på Raspbian finns en tydlig och uppdaterad steg-för-steg 

guide
12

. 

 

4 Resultat 

4.1 Modulen 

Det färdiga programmet körs på en Raspberry Pi B+ som har OpenCV-biblioteket installerat. Datorn 

är försett ett SD-kort på 16 GB vilket gör det möjligt att installera ytterligare bibliotek och program 

om det skulle behövas i framtiden. Allt ligger monterat i en matlåda med en fuktsäker införing för en 

strömkabel samt en glaskupol monterad över ett urtag i locket där kameramodulen sitter monterad. 

Datorn kör det skrivna programmet för att beräkna ett CSI med givna mellanrum och logga data med 

tidsstämpel i en text-fil som sedan skickas via e-mail. Kostnaden för hela modulen slutade på ca 

800kr vilket ligger inom den utsatta budgeten.  

Det smältlim som använts för att fästa kupolen och muttrarna för kamera och dator visade sig 

mjukna då moduler låg i solen under en längre tid. Detta ledde till att datorn lossnade från botten av 

lådan och att kupolen inte längre kan antas vara vattentät.  

                                                        
11 https://www.youtube.com/watch?v=vwhTKsvHwfQ   

12 http://www.pyimagesearch.com/2015/02/23/install-opencv-and-python-on-your-raspberry-pi-2-and-b/ 

https://www.youtube.com/watch?v=vwhTKsvHwfQ%20%20
http://www.pyimagesearch.com/2015/02/23/install-opencv-and-python-on-your-raspberry-pi-2-and-b/
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4.2 Program 

Det slutgiltiga programmet är uppbyggt med en huvudloop som inom givna tidsinterfall beräknar 

CSI och sparar informationen i en textfil.  Programmet börjar med att ta en bild och göra om den till 

färgskalan HSV. Sedan identifieras de delar av bilden som faller inom ett givet intervall (intervallen 

sätts genom kalibrering) av HSV-värden med funktionen threshold. Med hjälp av funktionen 

moments beräknas det “nollte” momentet av pixlarna som tillhör dessa intervall, med andra ord 

summan av pixlarna. Momentet av de pixlar som inte är inom moln-och-sol-intervallet summeras 

med de pixlar som är inom sol-intervallet och delas med det totala antalet pixlar för att få fram ett 

CSI.  

Index lagras i en text-fil med en tidsstämpel. För att göra informationen tillgänglig samt att 

möjliggöra kontroll av kalibreringen, skickas dessa filer kontinuerligt ut via email tillsammans med 

en bild från det senaste logginlägget. 

Figur 4 - Kalibreringsfönster samt förhandsvisningar av identifierade pixlar av threshold. 

Kalibrering av koden till Raspberry Pi, som identifierar himmeln, solen och molnen, utförs med en 

separat dator med Windows, då dessa operationer kräver en bättre processor än den som finns i 

Raspberry Pi. I kalibreringen presenteras originalbilden, samt svartvita representationer över vilka 

pixlarna som identifieras som "clear sky" respektive solen, baserat på de tröskelvärden som ställs in. 

För att justera tröskelvärdena används ett GUI med skjut reglage. Raspberry Pi beräknar sedan CSI 

utifrån de kalibrerade värdena, men den tillhandahåller inte förhandsvisningar eftersom dessa 

operationer blir för krävande för att hantera på enkortsdatorn.  

4.3 Mätningar 

Exempel på mätvärden finns i tabell 1. Till det sista mätvärdet bifogas även en bild för att man ska 

kunna bedöma om mätningen verkar rimlig, se figur 5. 

Med nuvarande modul motsvarar bilden en yta på ca 700 x 1000 m på 2 km höjd. 
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Tabell 1 – Utdrag ur loggade mätvärden från 2015-05-23 

Clear Sky Index 2015-05-23 Tid (hh:mm:ss) 

0.16 12:31:35 

0.19 12:32:04 

0.22 12:32:34 

0.30 12:33:03 

0.38 12:33:33 

0.48 12:34:02 

0.54 12:34:32 

 

 

Figur 5 – Bild tagen 2015-05-23 kl 12:34:32 

5 Diskussion 

5.1 Optimering och förbättringar 

Det finns en del arbete kvar att göra på den prototyp som framställts. Den nuvarande prototypen är 

inte helt säkert vattentät. Detta på grund av att limmet verkar ha släppt då solen legat på. Detta är ju 

något som definitivt bör åtgärdas innan modulen placeras ut på taket. Man skulle kunna åtgärda det 

genom att byta ut den matlåda som nu används som väderskydd mot något som är lättare att limma 

på. Den polypropenplast som matlådan består av bryts även ned av UV-strålning, så den lämpar sig 

inte för användning utomhus under en längre tid.  
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För att göra modulen mer mobil skulle man kunna ansluta till 3G-nätet istället för Wifi. Det finns 

färdiga USB-modem för detta, men de är lite dyrare än den Wifi-dongel som används i nuläget och 

kräver dessutom ett simkort och en dataplan från en mobiloperatör som medför extra kostnader. 

Initialt var tanken att en vidvinkellins skulle användas för att kunna beräkna ett CSI för ett mycket 

stort område runt modulen. Den lins som testades kom från ett dörrkikhål och gav inte det önskvärda 

resultatet. Att hitta en fungerande lins och skriva kod för att kompensera för radiell distortion rymdes 

tyvärr inte inom projektets ramar och prioriterades bort då annat ansågs vara viktigare. Dock skulle 

en vidvinkellins avsedd för mobilkameror eller webbkameror sannolikt förbättra de mätningar som 

görs och är något som anses genomförbart. 

Hur mätningarna ser ut i direkt motljus har inte kunnat undersökas ordentligt då vädret under 

projektets slutfas varit allt annat än önskvärt. Det finns risk för att kameran blir bländad och tror att 

stora delar av bilden är sol och på så sätt missar de moln som finns. Att kunna styra slutartid och 

bländare skulle kunna vara en del av en lösning för sådanna förhållanden. Tyvärr är detta inte 

möjligt på Raspberry Pi:ns kameramodul, så problemet kan vara svårt att lösa utan att byta ut den. 

Effekten av vattendroppar som fastnat på kupolen är inte testad då prototypen inte är garanterat 

vattentät. Detta skulle också behöva göras då dropparna skulle kunna påverka resultatet. 

 

På grund av att solen aldrig är rakt ovanför modulen här i Sverige kommer, tekniskt sett, markytan 

som indexet motsvarar inte vara symmetriskt kring modulen utan snarare i en halvcirkel norr om 

den, se figur 6. Detta påverkar inte det genomsnittliga CSI:et, men det kan behövas ta hänsyn till om 

man vill relatera ett specifikt mätvärde med en effektändring hos en specifik solpanel.  

Det hade varit intressant att jämföra de framtagna indexen med en kommersiell utrustning för att se 

hur bra denna metod presterar, men tillgång till sådan fanns inte. 

5.2 Val av enkortsdator 

Bland övervägda enkortsdatorer fanns Raspberry Pi, Androino UNO och Beaglebone. 

Arduino UNO använder ungefär en tiondel av den ström som Raspberry Pin gör, vilket gör den till 

ett starkt alternativ om man vill få modulen så energisnål som möjligt. Dock har den betydligt 

Figur 6 – Illustration av det område det beräknade Clear Sky Indexet avser 
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mindre processorkraft och kan inte behandla bilderna lokalt och ej heller ansluta till internet med 

bara en Wifi-dongel och är därför bortvald. 

Beaglebone använder ungefär en tredjedel av den ström som Raspberry Pin gör och har samtidigt 

möjlighet att behandla bilderna och ansluta till internet, vilket gör den till ett starkt alternativ. Den 

stora skillnaden är kostnaden, den kostar runt 500kr, vilket är mer än dubbelt så mycket som 

Raspberry Pi B+. Den har även färre USB-portar och saknar video-output, vilket gör den mindre 

användarvänlig. 

Då ett önskemål från instutitionen var att datorn i framtiden skulle kunna användas för fler 

applikationer än enbart ta fram ett CSI men även vara så billig som möjligt valdes Raspberry Pin 

framför Beaglebone. 

 

6 Slutsats 
Målet med projektet var att se om det är möjligt att ta fram en billig modul som kan beräkna ett 

Clear Sky Index med hjälp av en kamera för ett större geografiskt område.  

Den resulterande prototypen är ett fungerande alternativ för att ta fram ett CSI med en billig modul. 

För att ta fram ett CSI för ett större område behövs en bättre vidvinkellins. 

Den färdiga modulen kan ta en bild och beräkna ett index. Kostnaden är under budgeten, vilket 

lämnar utrymme för att till exempel öka vädertåligheten och införskaffa en vidvinkellins.    

A Bilagor 

A.1 Programkod 
#include <stdio.h> 

#include <iostream> 

#include "opencv2/highgui/highgui.hpp" 

#include "opencv2/imgproc/imgproc.hpp" 

#include <sstream> 

#include <fstream> 

#include <time.h> 

#include <ctime> 

#include <string> 

#include <sys/time.h> 

 

using namespace cv; 

using namespace std; 

 

int main(int argc, char** argv) 

{ 

 

////DECLARATION OF VARIABLES OUTSIDE THE LOOP 

int mesureInterval=28;   //sec between mesurements (+ first sleep after opening 

camera!) 

int openCameraSleep=2;  //Wait for stream to initialize 

int mailInterval=480;   // send each 2hrs (dependent on above sleep!) 

int imageInterval=480;   // take a pic every hour (dependent on above sleep!) 

int mailtimer=mailInterval-5;  // only 5 measures left untill sending first list as verification 

int imgtimer=imageInterval-5; 
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////CLEAR SKY INTERVALL 

int iClowH = 92; 

int iCHighH = 113; 

 

int iClowS = 47; 

int iCHighS = 255; 

 

int iClowV = 0; 

int iCHighV = 255; 

 

////SUN INTERVALL 

int iSlowH = 0; 

int iSHighH = 179; 

 

int iSlowS = 0; 

int iSHighS = 14; 

 

int iSlowV = 246; 

int iSHighV = 255; 

 

////MAIN INFINIT LOOP FOR CONTINOUUS MEASURMENTS AND SENDING OF LISTS 

while(true) 

{ 

 

VideoCapture cap(0);   //capture feed from webcam 

 

if (!cap.isOpened())    // if not success, exit program 

{ 

cout << "Cannot open the web cam" << endl; 

return -1; 

} 

sleep(openCameraSleep); // Wait for camera feed ti initialise 

 

//Capture a temporary image from the camera 

Mat imgTmp; 

cap.read(imgTmp); 

Mat imgOriginal; 

 

bool bSuccess = cap.read(imgOriginal); // read a new frame from camera 

 

if (!bSuccess)   //if not success, break loop 

{ 

cout << "Cannot read a frame from camera stream" << endl; 

break; 

} 

 

////IDENTIFY AND CALCULATE AREA OF SUN 

Mat imgHSV; 

 

cvtColor(imgOriginal, imgHSV, COLOR_BGR2HSV); //Convert the captured frame from BGR to 

HSV 
 

Mat imgSThresholded; 



UPPSALA UNIVERSITET Clear Sky Index 

  

   

 

 

14 

 

//Create the threshold image for the sun 

inRange(imgHSV, Scalar(iSlowH, iSlowS, iSlowV), Scalar(iSHighH, iSHighS, iSHighV), 

imgSThresholded); 

 

//Calculate the moments (Sum of pixels) of the thresholded image 

Moments oSMoments = moments(imgSThresholded); 

double dSArea = oSMoments.m00; 

 

 

////IDENTIFY AND CALCULATE AREA OF CLEAR SKY 

Mat imgCSThresholded; 

 

//Create the threshold image for the clear sky 

inRange(imgHSV, Scalar(iClowH, iClowS, iClowV), Scalar(iCHighH, iCHighS, iCHighV), 

imgCSThresholded); 

 

//Calculate the moments (Sum of pixels) of the thresholded image 

Moments oCSMoments = moments(imgCSThresholded); 

double dCSArea = oCSMoments.m00; 

 

////CALCULATE INDEX 

double ClearSkyArea = dCSArea + dSArea; 

double totalArea = imgOriginal.rows*imgOriginal.cols; 

double CSI = ClearSkyArea/(totalArea*255); 

 

ostringstream strs; 

strs << CSI; 

 

string str = strs.str(); 

 

if (waitKey(30) == 27) //wait for 'esc' key press for 30ms. If 'esc' key is pressed, break loop 

{ 

cout << "esc key is pressed by user" << endl; 

break; 

} 

 

////SAVE THE CALCULATED VALUE IN TODAYS LOG FILE 

char TimeString[128]; 

struct timeval curTime; 

gettimeofday(&curTime, NULL); 

strftime(TimeString,80,"%Y-%m-%d-%H:%M:%S", localtime(&curTime.tv_sec)); 

 

char DateString[128]; 

strftime(DateString,80,"%Y-%m-%d\0", localtime(&curTime.tv_sec)); 

 

ofstream saveFile; 

string logName = DateString; 

logName = logName + ".txt"; 

char logNameChar[128]; 

strncpy(logNameChar,logName.c_str(),sizeof(logNameChar)); 

logNameChar[sizeof(logNameChar)-1]=0; 
saveFile.open(logNameChar,ofstream::out | ofstream::app ); 

saveFile << "CSIimgtest: " + str +"\t"+ " at time: " + TimeString + "\n"; 
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saveFile.close(); 

 

cap.release(); 

 

////CHECK IF IT IS TIME TO SAVE A REFERENCE PICTURE AND TIME TO SEND THE 

LOG FILE + IMAGE VIA EMAIL 

if (imgtimer>=imageInterval){ 

String imgName=("raspistill -o CSIlastImgCompare.jpg"); //OVERWRITES THE LAST 

REFERENCE IMAGE TO SAVE SPACE 

char imgNameChar[1024]; 

strncpy(imgNameChar,imgName.c_str(),sizeof(imgNameChar)); 

imgNameChar[sizeof(imgNameChar)-1]=0; 

system(imgNameChar); 

imgtimer=0; 

} 

 

if (mailtimer>=mailInterval){ 

String systemSend=("mpack -s \"CSI img img\" /home/pi/CSIlastImgCompare.jpg 

clearskyindex.recieve@gmail.com"); 

char imgMailChar[1024]; 

strncpy(imgMailChar,systemSend.c_str(),sizeof(imgMailChar)); 

imgMailChar[sizeof(imgMailChar)-1]=0; 

system(imgMailChar); 

string logMailCommand="mpack -s \"CSI log\" /home/pi/"+logName+" 

clearskyindex.recieve@gmail.com"; 

char logMailCommandChar[1024]; 

strncpy(logMailCommandChar,logMailCommand.c_str(),sizeof(logMailCommandChar)); 

logMailCommandChar[sizeof(logMailCommandChar)-1]=0; 

system(logMailCommandChar); 

mailtimer=0; 

} 

 

imgtimer++; 

mailtimer++; 

 

sleep(mesureInterval); 

} 

return 0; 

} 


