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Detektion af plastbakker 
 

1. Baggrund 

Københavns Kommune indsamler stadigt stigende mængder af plastaffald til 
genanvendelse hos borgerne. Hvert år genanvendes således flere tusinde tons 
plastaffald fra Københavns Kommune til nye råstoffer, der bruges i produktion af en 
lang række produkter. Op imod halvdelen af det indsamlede plastaffald består af 
fødevaregodkendt plast. Kun en meget lille del af denne plast bliver på nuværende 
tidspunkt genanvendt i nye fødevaregodkendte applikationer, men bliver i stedet 
brugt i produktion af eksempelvis rør, plader og spande, der ikke skal i kontakt med 
fødevarer. Det skal der laves om på, hvis visionen om at skabe en cirkulær økonomi 
på plastområdet skal gennemføres. 

Størstedelen af den fødevaregodkendte plastemballage består af bakker i forskellige 
former og størrelser, herunder kødbakker. Denne form for emballage udgør et sted 
imellem 15-20 % af den samlede mængde af plastemballager indsamlet ved 
husstandene. I 2018 svarer det i København til en estimeret mængde på 400-500 tons. 
Markedet for såkaldt fødevare ”bakke-til-bakke” genanvendelse er under hastig 
udvikling i Europa, hvor verdens første vaskeanlæg dedikeret til denne form for 
genanvendelse netop er åbnet i Holland Der er derfor ræson i at udvikle metoder til 
at sortere fødevarebakker fra en blandet strøm af plastaffald fra husholdninger, som 
kan afsættes til genanvendelse til nye fødevarebakker.  

Nuværende sorteringsteknologi baserer sig på nær- eller midt-infrarød scanning af de 
plasttyper, der findes i affaldsstrømmen, således at f.eks. plasttyperne PET, PP og PE 
adskilles i separate fraktioner. Der skelnes i sorteringen typisk ikke imellem de enkelte 
produkttyper. Det bevirker, at kvaliteten af de udsorterede fraktioner forringes, da 
forskellige produkter indeholder forskellige farvestoffer, tilsætningsstoffer, mærkater 
mm. Den teknologiske udvikling indenfor kunstig intelligens, sensor- og 
robotteknologi muliggør en anden type af sortering, der foruden at sortere på 
plasttyper også kan genkende bestemte produkttyper i affaldsstrømmen. Denne form 
for sortering har et potentiale i forhold til at hæve kvaliteten i genanvendelsen. 
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2. Projektets formål 

Dette projekts formål er at udvikle et proof-of-concept, som skal vise muligheden for 
at frasortere plastbakker fra en strøm af blandet plast fra husholdninger ved brug af 
smarte algoritmer og robot / evt. robotarm. 

 

Figur 1 - Systemopstilling 
 

3. Projektudførsel - Udvikling af algoritmer til detektion af 
plastbakker 

Formål med fase 1: Indsamling af data samt indledende udvikling af detektion- og 
klassifikationsalgoritmer. 

I første fase vil vi fokusere på at udvikle software til genkendelse af plastbakker. Det 
sker ved at optage billeder af det plastmateriale der behandles på København 
Kommunes testanlæg til plastsortering. Fasen involverer ikke integration mellem 
kamera og transportbånd på testanlægget. De indsamlede data vil blive brugt til 
udvikling af detektion- og klassifikationsalgoritmer. 

 

4. Indsamling af data  

Billeder af plastmaterialet er blevet optaget ved at lave en videooptagelse med en 
simpel opstilling baseret på et kamera og lyskilder monteret over 
affaldstransportbåndet. Kameraets hastighed var ikke synkroniseret med båndets 
hastighed, men optagelsen er efterfølgende manuelt blevet synkroniseret. 
Optagelserne blev lavet på Amager Ressourcecenter, onsdag den 3. oktober 2018. 
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Da det var en onsdag, var nogle af plastfraktionerne frasorteret på det eksisterende 
anlæg (mandag og tirsdag), hvilket betyder at optagelsen ikke er helt repræsentativ 
for en affaldsstrøm under produktion på en vilkårlig ugedag.  
 
Det er en forudsætning for systemet at de enkelte objekter på båndet er forholdsvis 
adskilt, så de ikke ligger i bunker eller inden i hinanden. Under optagelserne stod der 
en medarbejder og adskilte emnerne. 
 
Der blev samlet optaget omkring 47 minutters optagelser med båndet kørende ved 
nedsat hastighed. Det er fordelt på to optagelser af henholdsvis 17 og 30 minutter. 
 

 
Figur 2 – Opstilling med kamera og lyskilder.  
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5. Annotering 

Efterfølgende er billederne blevet annoteret, ved at markere objekterne på billederne 
og opdele dem i følgende klasser: 

• Plastbakke, sort (tray black, tk)  
• Plastbakke, grøn (tray green, tg)  
• Plastbakke, blå (tray blue, tb)  
• Plastbakke, rød (tray red, tr)  

 
I Figur 3 ses eksempler på plastbakker. 
 

 
 
Figur 3 Eksempler på plasbakker. 
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Figur 4 Objekteksempler 

I Figur 4 ses et par eksempler på flasker / dunke  
 

Objekterne er blevet annoteret (Se tabel 1). De er blevet opdelt i et træningssæt og 
et testdatasæt baseret på de to separate optagelser, så den korte optagelse bliver 
brugt til test og den lange optagelse til træning.  
 

 Testdata Træningsdata  
Plastbakke, sort 148 333  
Plastbakke, grøn 16 10  
Plastbakke, blå 7 7  
Plastbakke, rød 4 1  
    
    
    
    

Tabel 1  
 

6. Kvalitativ analyse af data 

De nuværende klasser indeholder en stor variation hvor f.eks. sorte plastbakker 
inkluderer emballage fra både kød, frugt og færdigretter. 
 
Herunder er vist et par eksempler på plastbakker og diverse forskellige typer plast 
stykker. 
 
 
 
’ 
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Færdigvarer (salater) 
 

 
 
Småkager 
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Kødbakke 
 

 
 
 
Figur 5 – Plastobjekter  
 
Vi har også brugt klassen ”sort plast” der på nuværende tidspunkt er tænkt til at 
indeholde alle andre former for sort plast. 
Ukendt type 
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Urtepotter 
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Bestik 

 
 
Poser 

 
 
 
Figur 6 – Plastobjekter  
Der kunne med fordel defineres en mere klar afgrænsning af klasser og tilføje flere 
typer af bakker. Det vil reducere variationen inden for hver klasse, og systemet vil få 
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nemmere ved at adskille lignende klasser, såsom potteplanter, chokoladebakker og 
kødbakker. 
 
I den nuværende datamængde er objekter uden for de ovennævnte klasser ikke 
annoteret. Se de tre billeder nedenfor. Det betyder at f.eks. gennemsigtige bakker og 
plastposer ikke er medtaget. Nedenfor ses et par eksempler hvor vores detektor har 
klassificeret gennemsigtige låg som sorte plastbakker.  
 
Der kunne med fordel laves en klasse for alle øvrige objekter – så der laves en klar 
skelnen i systemet mellem objekter og transportbånd. 
 

 
 Figur 6.1 – Øvrige plastobjekter  
 

7. Resultater 

I Figur 7 vises to grafer som præsenter sammenhængen mellem recall og precision 
for sorte plastbakker på test-datamængden med vores første version af detektoren.  
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Figur 7- Recall-Precision resultat  
 
Recall beskriver hvor stor en del af alle plastbakker som er blevet detekteret og 
precision beskriver hvor ren klassifikationen er. Disse to mål er relateret og kan afvejes 
ud fra et kvalitetsmål (confidence) som leveres af systemet for hver detektion. 
 
De to linjer viser to forskellige konfigurationer af detektoren, hvor der den blå linje 
viser en detektor trænet på både sorte plastbakker og flasker mens den orange linje 
viser en detektor der kun har været trænet på sorte plastbakker. 
 
Hvis vi bruger hastigheden for kørslen under dataopsamlingen som eksempel på et 
kørende system kommer der 614 sorte plastbakker forbi i timen. Den blå konfiguration 
har ved en recall på 23% en precision på 83%. Det betyder at der med denne 
konfiguration vil blive frasorteret  

614 * 23% = 141  

objekter som sorte plastbakker. Heraf er 

141 * 83% = 117 

reelt sorte plastbakker.  
 
 
Billederne i Figur 8 viser et par eksempler på modellens detektion af plastbakker og 
flasker. 
 

 
 
Figur 8 
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Figur 8 fortsat. 
 

8. Fremtidigt arbejde med detektor 

Ovenstående resultater kommer fra version 1 af IHP Detektor til plastaffald. Vi 
forventer at opnå markant bedre resultater med: 
 

• Forbedret detektor og træningskonfiguration 
• Forbedret annotering af træningsdata 
• Optagelse af mere træningsdata 

 
Evalueringen af systemet er pt. baseret på en forholdsvis lille test-datamængde (17 
minutters kørsel). Det betyder at resultaterne vil kunne variere i praksis og ved en 
større og mere repræsentativ test-datamængde. 
 

9. Formål for Fase 2 og 3 

• Afprøve og videreudvikle algoritmer til genkendelse af kødbakker samt 
synkronisering af sensorer og robot med transportbånd på testanlæg hos IHP. 

• Videreudvikle algoritmerne på baggrund af data opsamlet på testanlægget. 
• Synkronisere sensorer og transportbånd, så konceptet kan samkøres med en 

robot. 
• Installation og afprøvning af det udviklede system, incl. robot, på Københavns 

Kommunes testanlæg. 
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9.1 Succeskriterier 

• Muliggøre detektion af kødbakker i en strøm af blandet plastemballage fra 
husholdninger med en recall og precision på henholdsvis minimum 75% og 80%. 

• Opstille en robot på kommunens testanlæg, der kan sortere minimum 50% af 
bakkerne ud af det husstandsindsamlede plastaffald fra Københavns Kommune, 
uden at mængden behøver at recirkulere i anlægget. 

10. Systembeskrivelse 

Der er blevet udviklet et fuldautomatisk system til udsortering af sorte bakker fra en 
affaldsstrøm af plastaffald fra private husstande. Det er blevet valgt at fokusere 
generelt på sorte plastbakker til fødevarer frem for isoleret, at fokusere på 
kødbakker. Dette skyldes at der endnu mangler en bedre definition og 
dataoptagelser af forskellige bakketyper, såsom bakker til kød, pålæg, kager og 
færdigretter. 
 
Systemarkitekturen er skitseret i figur 10 og kan overordnet beskrives via følgende 
komponenter: 
 
 

 
Figur 10 
 
 
De grundlæggende komponenter i systemet. 
Transportbånd 
fremfører plastobjekterne. Det er det eksisterende transportbånd, som bruges. 
Rotationsenkoder 
en sensor, som er mekanisk forbundet til båndet og danner et signal, som bruges til 
at synkronisere kameraet og robotten i forhold til transportbåndets bevægelse 
Kameraudløser 
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modtager signal fra rotationsenkoderen og sender et udløsersignal til henholdsvis 
kamera og ABB Robot Controller hver gang båndet har kørt en given afstand. 
Kamera 
er monteret over transportbåndet, så det affotograferer hele båndets bredde. 
IHP Detektor til plast affald 
detekterer objekter på billeder modtaget fra kameraet. Hvis der bliver fundet 
objekter af den rigtige klasse og med tilstrækkelig nøjagtighed, sendes en 
opsamlingsopgave videre i systemet til IHP Robot Controller. 
IHP Robot Controller 
bestemmer hvordan og om robotten skal samle et objekt op fra transportbåndet. 
ABB Robot Controller 
robottens styreenhed, som foruden software til interaktion med IHP Robot 
Controller, står for al elektrisk styring af robotten samt vakuumventiler og sensorer. 
Robot 
er den fysiske robot med monteret sugekopsystem, som står for opsamling af 
objekter fra transportbåndet. 
 
10.1 Kameraopstilling 
Kameraet er af modellen Basler med et 16mm objektiv. Det er konfigureret til at 
tage kvadratiske billeder. Det er ophængt 242 cm over transportbåndet så hele 
båndets bredde kommer med på billederne. Samtidig sikrer opstillingen, at der ikke 
kommer for stor forvrængning i billedet fra objektivet. Der er blevet anvendt 4 LED 
lyskilder i en konfiguration rundt om kameraets fokusområde, som giver en 
forholdsvis homogen belysning uden så kraftige skygger og refleksioner. Figur 11 
viser opstillingen. 
 

 
Figur 11 Opstilling, kamera, lys og robot 
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11. IHP Detektionssystem 

IHP Detektionssystemet er baseret på et neuralt netværk, som kan trænes til at 
genkende forskellige klasser af objekter i billeder. Hvilke objekter systemet kan finde 
og hvor godt systemet kan klassificere objekterne, afhænger af 
træningsdatamængdens sammensætning og omfang. Når systemet finder et objekt, 
returneres objektets position, størrelse, klasse og et mål mellem 0 og 1 for hvor 
sikker systemet er på hvilket emne der er tale om (confidence). Det mål kan sammen 
med en tærskelværdi bruges til at justere hvor følsom systemet skal være, så 
systemet kun vælger objekter med en givet nøjagtighed. 
Alle de billeder der er blevet brugt til at træne detektionssystemet, er manuelt 
blevet annoteret med information om position, størrelse og klasse. Der er brugt 
følgende klasser: 

• Plastbakke, sort (tray black, tk) 
• Plastbakke, grøn (tray green, tg) 
• Plastbakke, rød (tray red, tr) 
• Pastbakke, blå (tray blue, tb) 

Den nuværende version af IHP detektionssystemet bruger billeder med høj 
opløsning, så alle billederne er skaleret ned når de bliver optaget. 
 
11.1 Overlap mellem billeder 
Systemet at sat op til at udløse kameraet, så der er et overlap mellem billederne på 
transportbåndet. Således kan systemet nøjes med lede efter objekter som er fuldt 
synlige på billederne og derved gøre detektionsproblemet lettere. Se eksempel på 
figur 12.  
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Figur 12: Eksempel på overlappende billeder. De lyse marginer markerer de 
områder som bliver afdækket af et foregående/efterfølgende billede. 
 
11.2 Robot og aftagning 
Robotten er en industriel robot fra ABB af typen IRB 360-3/1130. Den har et 
arbejdsområde på 1130mm. Dette betyder at det det ikke har været muligt både at 
dække hele transportbåndet (1015mm) samtidig med at kunne nå afløbene ved 
siden af transportbåndet. Derfor er robotten placeret forskudt, så den dækker 
745mm af båndet, samtidig med at kunne nå afløb 350mm udenfor. Se figur 13. 
Til opsamling bruges en særlig sugekop.  
 

 
Figur 13: Robottens arbejdsområde over transportbåndet. 
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Sugekoppen har en forholdsvis stor og fleksibel overflade, der, sammen med et højt 
vakuumflow, giver en vis robusthed overfor ujævne overflader. Når den skal slippe 
igen pustes der trykluft ind i sugekoppen mens vakuumflowet bliver lukket.  
Der er monteret en vakuumsensor på sugekoppen, som sender signal til robotten, 
når der er opnået et vist vakuum. Det indikerer at der er grebet fat i et objekt og 
robotten derfor kan fortsætte hen til afløbet. 
 
Figur 14.1: Robot i færd med at opsamle plastikbakker 
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Figur 14.2: Robot i færd med at opsamle plastikbakker 

 
 
Figur 14.3: Robot i færd med at opsamle plastik 
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11.3 Data 
Træning og evaluering af IHP detektionssystemet baserer sig på seks datamængder 
- dels optaget i oktober 2018 og dels i maj 2019: 
 
Oktober 2018 
Optagelserne fra oktober 2018 blev lavet med henblik på at samle data til den 
indledende udvikling af detektoren. Kameraets hastighed var ikke synkroniseret med 
transportbåndet, men optagelsen blev efterfølgende manuelt synkroniseret. 
Optagelserne blev lavet på Amager Ressourcecenter, onsdag den 3. oktober 2018. 
Figur 15 viser billeder fra optagelserne. 
 
Uden folie, maj 2019 
Optagelserne 20190523-20190522_pass_2 og 20190524-20190523_pass_2 blev 
optaget henholdsvis den 23. og 24. maj 2019. De baserer sig på to separate 
samlinger af plast, hvor folier og metal er frasorteret ved hjælp af en enkelt 
gennemkørsel på testanlægget. Figur 15 b viser billeder fra optagelserne. Billederne 
er taget, så efterfølgende billeder overlapper med omkring 45%. Disse optagelser er 
præget af at solen kunne lyse ind på transportbåndet under kameraet og der er 
derfor en del variation i lyset som det ses på figur 15 b. 
 
Bakker, maj 2019 
Optagelserne 20190524_trays_part1 og 20190524_trays_part2 indeholder kun 
billeder af bakker. De blev lavet for at tilføje flere bakker til træningsdatamængden, 
da den frekvensen af bakker ellers er forholdsvis lav. Figur 15  c viser billeder fra 
optagelserne. Billederne er taget, så billederne overlapper med omkring 53%. 
 
Optagelserne er opdelt i tre mængder: træning, test og validering. Se tabel 2. 
Træningsmængden bruges til at træne detektoren mens test- og 
valideringsmængden bruges til evaluering. 
 

Brug Opløsning Billeder Navn 

Test 2048x2048 996 20190523-20190522_pass_2 

Validering 3840x3840 582 20181003_C0005 

Træning 3840x3840 990 20181003_C0006 

Træning 2048x2048 947 20190524-20190523_pass_2 

Træning 2048x2048 106 20190524_trays_part1 

Træning 2048x2048 71 20190524_trays_part2 
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Table 2: Datamængder 
 

 

       
Figur 15 a: Eksempler fra 20181003_C0005 
 

 

          
Figur 15b: Eksempler fra 20190523-20190522_pass_2 
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Figur 15c: Eksempler fra 20190524_trays_part_2 

  
 

12. Evaluering af IHP Detektionssystem 

12.1 Evalueringsmetode 
12.1.1 Bestemmelse af korrekthed 
Nøjagtigheden af IHP detektionssystemet bestemmes ud fra, om den fundne klasse 
er korrekt samt om detektionens centrum ligger indenfor en given radius fra det 
korrekte centrum. I figur 16 ses en korrekt detektion hvor centrummet ligger tæt på 
midten af en sort bakke. Vi har brugt en tolerance på knap 40 mm fra centrum til at 
afgøre, hvorvidt en detektion er korrekt.  
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Figure 16: Eksempel på succesfuld detektion. Den røde boks viser den manuelle 
annotering af en sort bakke mens den blå et resultat fra detektoren. 
På grund af overlappet mellem billederne, nævnt i afsnit 11.1 evalueres kun de 
objekter, som befinder sig inden for en margin relativ til størrelsen af overlappet. 
Figur 16 illustrerer disse marginer. 
 
12.2 Precision / Recall 
Vi bruger målene precision og recall til at lave en kvantitativ evaluering af 
detektoren. 
 
Recall 

beskriver hvor stor en del af alle emner af en given klasse som er blevet 
detekteret.   

 

𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
𝑠𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟

𝑠𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟 + 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑘𝑒 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟
 

 
Precision 

er et mål for hvor rent den detekterer emner af en bestem klasse. Det angiver 
hvor stor en del af detektionerne der korrekte:   

 

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝑠𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟

𝑠𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟 + 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑘𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟
 

 
Disse to mål er begge afhængige af hvor følsomt systemet er konfigureret til at 
være. Et meget følsomt system, med en lav tærskelværdi for sikkerhedsmålet, vil 
finde flere emner af en given klasse, end hvis det var konfigureret til kun at tage 
emner med meget stor sikkerhed. Det vil sige, at recall vokser, når tærskelværdien 
sænkes. Det vil dog samtidig blive mere tilbøjelig til at finde falske positiver og 
precision vil derfor falde. 
 
12.3 Resultater 
I nærværende afsnit evalueres detektoren alene i forhold til at finde sorte 
plastbakker. Alle andre objektklasser vil blive ignoreret. 
 
Figur 17 viser forholdet mellem precision og recall for valideringsdatamængden, 
med tærskelsværdier i intervallet fra 0 til 1. Vi kan se den forventede sammenhæng, 
hvor vi må afgive noget precision, hvis vi skal have en højere følsomhed og derved 
recall. 
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Bemærk at der omkring en precision på 75% er en markant stigning i recall, mens 
precision er nogenlunde stabil. Det tyder på at der er et interval af sikkerhedsmålet, 
hvor de fleste detektioner er korrekte. En afvejning af precision og recall kunne være 
ved den tærskelværdi, som giver 83% precision og 53% recall. Det er en 
tærskelværdi på 0,775. Med testdatamængden giver den tærskelværdi en precision 
på 82% og recall på 23%. 

 
Figur 17a: Precision/recall-graf af detektion af sorte bakker. 

 
 

 
Figur 17 b: Precision/recall-graf, hvor detektoren er konfigureret til at finde alle 
bakker uanset farve 
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12.4 Kvalitativ evaluering 
Figurerne 18a-d visser en række eksempler på detektioner udført på test- og 
valideringsdatamængden. 
 
Mange af de falsk positive detektioner kommer af, at bakker af andre farver bliver 
klassificeret som sorte. Som det ses i figur 18a, kan farvegengivelsen i billederne 
gøre dem svære at adskille fra hinanden. Med en bedre belysning af 
transportbåndet vil farverne træde tydeligere frem, og det vil dernæst ikke være 
kompliceret at afgøre farven på en bakke.  
 
Figur 18.a 
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Figur 18 b viser forholdet mellem precision og recall for valideringsdatamængden 
hvor detektoren finder alle bakker uanset farve. 
 
Figur 18.b: . 

 
 
 
 

Figur 18 a: Eksempel på en falsk positiv detektion i valideringsmængden, hvor 
en blå bakke (tb lige under midten) fejlagtigt er blevet detekteret som værende 
en sort bakke. 
 

Figur 18.b er 
et eksempel 
på en falsk 
negativ, hvor 
en sort bakke 
omkring 
midten af 
billedet er 
blevet 
klassificeret 
som »other«. 
Denne bakke 
er særlig svær 
at genkende, 
da den er 
krøllet 
omkring et 
andet stykke 
plastik. 
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Figure 18.c:

 
 
Figur 18.d: Eksempel, hvor detektoren fejler ved to bakker (øverst), som ligger 
sammen med og er delvis dækket af andre emner på båndet. 

 

Figur 18.c: Er et 
eksempel, hvor 
detektoren 
finder nogle 
bakker (øverst 
og ved midten), 
hvor den ene 
har lidt af folien 
tilbage. 
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Figurene visere eksempler på detektioner overfor de manuel annoterede billeder. 
De røde polygoner viser den manuelle annotering, mens de blå firkanter markerer 
detektionerne. Den hvide skrift angiver hvilken klasser der er fundet og nummeret er 
sikkerhedsmålet (confidence). 
 

13. Evaluering af samlet system 

13.1 Griber 
I forbindelse med et par korte test af systemet forsøgte robotten af gribe 15 stykker 
plastik fra båndet. Heraf lykkedes det at få fat på 10 stykker. Det vil sige at der 
baseret på det lille studie er en succesrate på 66,7% for griberen. 
 
13.2 Latency og cyklustid 
Med båndet kørende på trin 2 var der tid nok til at tage et billede, detektere 
objekter og styre robottens bevægelser, så emnet blev udsorteret. 
 

14. Konklusion 

Der er blevet udviklet og installeret et fuldautomatisk system til detektion og 
aftagning af sorte plastikbakker på i Københavns Kommunes testanlæg på Amager 
Ressourcecenter. 
 
Med valideringsdatamængden blev det opnået en precision og recall på 
henholdsvis 69% og henholdsvis 77% mens vi på testdatamængden har vi opnået en 
precision på 75% og recall på 26%. 
 
Baseret på den lille undersøgelse vil systemet kunne udsortere 51% af de sorte 
bakker på båndet 
 

15. Perspektiv 

15.1 Lys 

• Kraftigere lys. De nuværende lyskilder er lige i underkanten i forhold til 
eksponeringstid og motion blur. Endvidere er der ikke en særlig god 
farvegengivelse hvilket også vil kunne afhjælpes med mere lys. 

• Mere homogen belysning. Den nuværende opstilling giver en vignet-agtig 
belysning hvor der er skygge nær billedekanterne. 

• Afskærmning af sollys. 
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15.2 Model 

• Højere billedopløsning. 
• Afprøv State-of-the-Art netværkstopologier for objekt-detektion. 
• Kombination af forskellige detektion og klassifikationsmodeller. Der kunne fx 

afprøves OCR- eller stregkode-læsning på udklippede billeder af emner efter det 
er blevet fundet. Det kunne også være at farven på en vilkårlig bakke kunne 
bestemmes efter detektionen. 

15.3 Annotering 

• Udspecificering af typer plastikbakker. 
• Fokus på udsortering af flasker i forskellige kategorier. 
• Mere repræsentativt data. 
• Afprøv mere detaljere kategorier hvor fx specifikke former bliver lært 
• Forbedring af annoteringsworkflowet, hvor den aktuelle version af detektoren 

kan hjælpe med at effektivisere den manuelle proces. 

15.4 Griber 

• Afprøv støre sugekop 
• Kraftigere vakuumflow 
• Optimer robotbevægelserne 
• Udvikl en mere sofistikeret bestemmelse af hvor robotten skal gribe. 

15.5 Robotoptimering 

• Optimer processering af opsamlingsopgaver. Den nuværende IHP Robot 
controller behandler kun en opsamlingsopgave ad gangen. Det kan umiddelbart 
godt optimeres, så der kan opnå en højere cyklusfrekvens. 

• Robust nedlukning af IHP Robot controller 
• Robusthed så systemet komme tilbage til en kørende tilstand ved fejl fra 

robotten. Det kunne fx være hvis den kommer til at række ud efter et punkt der 
ikke er inden for målområder på båndet. 

• Automatisk tænding af vakuumpumpe afhængig af om der er 
opsamlingsopgaver. 

15.6 Brugerinterface 

• Status 
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• Visualisering 
• Løbende statistik 


