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PROBLEM

CERTIFICERING
Salg af sædekorn indenfor EU kræver 
analysering på officielt eller 
autoriseret laboratorie efter 
internationale regler

RENHEDSANALYSE
Til bestemmelse af det procentvise 
indhold af rent frø, andre frø og 
affald, baseret på vægt

ANALYSER
Der skal udføres analyser med henblik 
på bestemmelse af renhed, andre frø, 
spireevne, vandindhold og i nogle 
tilfælde indhold af svampelegemer

ANTALSBESTEMMELSE
Identificering og optælling af frø af 
andre plantearter, i sær anden kornart 
og visse ukrudtstyper

FÆLLES FOR ANALYSERNE
Analyserne er tidskrævende, fysisk 
belastende, kræver højt specialiseret 
personale og anses som værende i 
nogen grad subjektiv 
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LØSNING

MULTISPEKTRAL
BILLEDANALYSE
Multispektral billedanalyse til 
identificering af alle prøvens 
bestanddele og kvantificering af 
disse

MACHINE LEARNING
Modellen trænes først og fremmest 
til analyse af byg og hvede, men kan 
med yderligere træningssæt udvides 
til andre arter

EN SAMLET PRØVE
I stedet for at udføre to separate 
analyser, udføres både 
renhedsanalyse og 
antalsbestemmelse på én samlet 
prøve

DIGITALT BIBLIOTEK
Træningssæt og modeller kan deles 
mellem brugere, så laboratorier kan 
samarbejde om at udvide modellen
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DELELEMENTER

TAG BILLEDE
Prøven rystes løbende 

ud på et bånd, som 
transporterer frøene 

forbi et kamera. Hvert 
frø fotograferes 19 

gange med forskellig 
belysning

ISOLERING FRA 
BAGGRUND

Prøvens elementer 
isoleres fra 

baggrunden ved hjælp 
af machine learning, 
baseret på reflektans

OPDELING I 
ENKELTFRØ

De fleste frø er fysisk 
adskilt på båndet. De 
der rører fysisk, skal 
splittes op i hver sin 
enhed. Dette opnås 

også ved hjælp af 
machine learning 

metoder

KLASSIFICERING
De enkelte frø skal nu 

identificeres 
(klassificeres). 

Klassificeringen 
baseres på mange 

informationer

Flyvehavre

Alm. havre
Burresnerre

snerlepileurt
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KLASSIFICERING - IDENTIFICERING AF BESTANDDELE

FORM
Lighed med 

geometriske former 
eller formbeskrivelse 
vha elliptiske Fourier

deskriptorer

TEKSTUR
Den rummelige 

variation af 
lysstyrkeintensiteten 
af de enkelte pixels 

kan bruges til 
kvantificering af 

teksturegenskaber

FARVE
Farve kan bruges til 
klassificering af en 
elementerne i en 

prøve

SAMMENSÆTNING
Den spektrale

sammensætning 
indeholder 

information om 
overfladens kemiske 

sammensætning
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grafik af Wikipedia
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HØJ NØJAGTIGHED
Kravene til korrekt identificering 
af alle prøvens elementer er høje. 
Det stiller store krav til metoden.

FRØETS ORIENTERING
Da der kun tages billede fra én 
vinkel, får man ikke altid de samme 
detaljer. Modellen skal kunne 
klassificere frø selvom visse detaljer 
ikke er synlige

STOR NATURLIG VARIATION
En hvedekerne kan se ud på 
mange måder afhængig af sort, 
prøvens oprindelse, høstår og 
endda placering på frøstanden. 
Den skal dog stadig klassificeres 
som hvede

OPTISK VEJNING
Resultatet af renhedsanalysen skal 
opgives i vægtprocent, men 
traditionel vejning er upraktisk for 
denne metode. Vægten af 
fraktionerne skal derfor estimeres 
kun ved hjælp af kameraet

UDFORDRINGER
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MULIGHEDER FOR EKSTRA INFORMATION

SORTSRENHED
Flere studier har vist 

potentiale for at bruge 
machine vision til 
klassificering på 

sortsniveau

SPIREDYGTIGHED
Der er stort fokus på 
værdien af machine
vision i forhold til 

vurdering af 
spiredygtighed, og 

teknikkerne viser stort 
potentiale

FRØSUNDHED
Gode resultater med 
klassificering af byg 

inficeret med 
Alternaria infectoria, 

Fusarium
graminearum og F. 

avenaceum

AFSKALNING
Machine vision kan se 

det samme som det 
menneskelige øje, og 

mere endnu

(Boelt, Shrestha et al. 2018) Foto af østdanskFoto af Bayer

Boelt, B., et al. (2018). "Multispectral imaging–a new tool in seed quality assessment?" Seed Science Research 28(3): 222-228.
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