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Project 



Projectdoel 

• Onderscheid maken tussen goede en slechte wortels 

 

 

 

 

 

 

• Automatisch systeem, met goedkope 3D-camera 



Camera: Microsoft Kinect 2 



Camera: Kinect 2 

• Drie typen beelden 

- Kleur 

- Infrarood 

- Diepte 

 

• Ca. €200 

 

• Gemonteerd boven 

lopende band 



Testsets 

• Enkele testsets gemaakt met Kinect 2 opstelling 

– Opnames van goeie wortels 

– Opnames van slechte wortels 

 

• In overleg met Hagranop 



Uitvoering 



Algemene opzet 

• Algemeen stappenplan: 

– Segmenteren  (wortels vinden in afbeelding) 

– Analyseren  (wortels meten) 

– Classificeren  (goeie of slechte wortel) 



Segmenteren 

• Eerst moet positie wortels gevonden worden 

 

• Diepteafbeelding geschikt:  

    wortels hoger dan de lopende band 

 

• Met Computer Vision makkelijk 

    alle ‘donkere’ pixels te selecteren 



Eigenschappen 

• Analyseren met Computer Vision 

 

• Er worden van elke gevonden wortel enkele 

eigenschappen berekend (12 in totaal) 

– Afmetingen 

– Helderheid (infrarood) 

– Standaarddeviatie hoogteprofiel 

– Scherpe hoeken in de rand 

– ... 

 

 



Data-analyse 

• Niet alle eigenschappen zijn even belangrijk voor het 

onderscheid tussen een ‘goede’ en een ‘slechte’ wortel 

 

• Alleen belangrijke eigenschappen gebruiken 

– Sneller en eenvoudiger 

 

• ‘Principal Component Analysis’ (PCA) 

– O.a. bruikbaar om belangrijkste eigenschappen te vinden 

 

 



Data-analyse 

• Na enkele analyses belangrijkste eigenschappen 

gevonden: 
 

– ‘BendingEnergy’ 

– ‘Curvature’ 
 

– ‘ExCircle over InCircle’ 

• Kleinste cirkel om de wortel heen, gedeeld door grootste 

cirkel binnen de wortel 
 

– Verhouding van lengte en breedte 

 

 

Indicatie scherpe hoeken in wortel > 



Machine learning 

• Computer ‘leert’ verschil tussen goede en 

slechte wortels 

– Op basis van de gekozen eigenschappen 

 

• ‘Trainen’ met ‘Trainingset’ 

– Systeem leert onderscheid maken 

 

• Daarna evaluatie met ‘Evaluation set’ 

– Prestatie van systeem meten 



Machine learning 

• Trainen: 

– Een set goede wortels en een set slechte wortels 

verwerken 

– Elke wortel wordt aan de hand van zijn eigenschappen op 

een bepaald punt ingedeeld 

– Voorbeeld: 

 



Machine learning 

• Trainen (vervolgstap): 

– Met algoritme beste scheiding tussen groepen bepalen 

 

– ‘Classifiers’: 

• Threshold 

• Support Vector Machine    () 

• Centre of Gravity 

• Hyperboxes 

 



Machine learning 

• Na het trainen is de ‘classifier’ inzetbaar 

 

• ‘Onbekende’ wortel: 

– Zoeken en meten 

– Bepalen aan welke kant van de scheiding: 

– Classificeren als goede of slechte wortel 

 

• Prestatie classifier meetbaar (evaluatie) 

– Andere testsets classificeren 



Resultaten 



Resultaat 

• Genoemde classifiers zijn getest: 

 

 

 

 

 

 
 

• Threshold beste keuze: veel simpeler/sneller dan SVM 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Threshold

Support Vector Machine

Centre of Gravity

Hyperboxes

Accuracy of classifiers 

(93.6 %) 

(91.5 %) 

(96.9 %) 

(96.5 %) 



Applicatie 

• Met behulp van genoemde technieken applicatie 

ontwikkeld 

 

• Real-time classificatie 



Applicatie 



Conclusie 

• Bij deze testsets is het mogelijk om met een 

goedkope 3D-camera automatisch wortels 

te classificeren 

 

• Eindresultaat: Ca. 95% accuraat 

 

• Nog niet inzetbaar 

– Resultaat behaald op enkele kleine testsets 

– ‘Proof of concept’ 

– Meer testen nodig 



Einde 

• Vragen? 



 



 



 


