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• Doelstelling 

• Huidige situatie 

• Plan van Aanpak 

– Camera opstellingen 

– Detecteren van de uien 

– Eigenschappen meten van de uien 

– Classificeren van de uien 

• Resultaten 

• Conclusie 

• Vragen 

Inhoud 



Huidige situatie 

• 1 miljoen ton uien waarvan ~70% export 

• Nederlands klimaat en infrastructuur 

• Handmatig sorteren (“lezen”) 

• Sorteren in correct / defect 



Is deze ui correct? 
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• Automatisch sorteren met vision 

• Ongewassen product 

• In meerdere klassen 

• Weinig instelparameters 

• Weinig technische kennis benodigd bij eindgebruiker 

• Vergelijken met bestaande sorteermethode 

 

Doelstelling 



1. Eindgebruiker levert set van correcte en defecte uien 

2. Eigenschappen van uien meten 

3. Automatisch sorteringscriteria bepalen (zelflerend) 

4. Evalueren van de resultaten 

5. Lezen van uien in productieomgeving 

 

 

 

Plan van aanpak 

Sortering 
scriteria 

Foto’s van 
de ui 

Metingen 

Correct 
Defect 



• 200 uien 

• 7.000 foto’s 

• 2000 x 2000 pixels 

• Uien door expert samengesteld 

 

Test sets 



• 3D Camera 

• Twee losse camera’s 

Camera opstellingen 



3D Camera 



Twee camera’s 
• Nabij infrarood en monochroom camera 

• Hoge resolutie 

• Zijaanzicht 

Nabij IR 
Mono 



Detecteren van uien 
• Segmenteren 

– Threshold 

– Filteren 

 

 



Eigenschappen meten 

• Geometrie 

• Kleur 

• Beweging 



Eigenschap: Kleur 



• “Slechte uien draaien vaak anders” 

Eigenschap: Beweging 



1. Ui per foto classificeren 

2. Ui volgen door opeenvolgende foto’s 

3. Meerderheidsstemming 

Classificeren 



• Met behulp van machine learning 

• Classifier trainen met behulp van voorbeelden 

Classificatie per foto 



Uien volgen 

• Volgen van uien 

• Voorspellen 

 



Meerderheidsstemming 

4 van de 6 correct 
2 van de 6 defect 

Correcte ui! 



• Crossvalidatie 

• Onderdelen 

– Nabij infrarood en monochroom 

– Meerderheidsstemming 

– Beweging 

– Vergelijking met bestaande machine 

• Resultaat 

Evaluatie 



Nabij infrarood 

Nabij IR Monochroom 



Meerderheidsstemming 



Beweging 



Vergelijken NHL 

SmartGrader 



Conclusie 

• Geen meerwaarde van 3D gevonden m.b.t. uien classificatie 

 

• Geen meerwaarde gevonden van nabij infrarood 

 

• Meerderheidsstemming geeft meerwaarde 

 

• Beweging meten geeft meerwaarde 

 

• Op basis van voorbeelden trainbaar waarbij geen extra configuratie 
nodig is door de eindgebruiker 

 

• Meer onderzoek nodig met gevarieerde testsets 

 

 

 

 



Vragen 

 

? 


