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Abstract
This thesis is a study of possible applications for a technology based on
“spiral codes” applied in the field of waste sorting. The report shows
the development and reading of spiral codes through image analysis,
and studies for the results of the technique in practical tests.
Today, food waste is separated from other household waste using an
optical technique that distinguishes the garbage bags with respect to
color. The concept is called “Gröna påsen”(Green bag) as the bags
for food waste are colored green. We examine the posibilty to identify
the contents and origin of the bag by printing different spiral codes on
garbage bags and using image analysis, to identify the contents and
origin of the bag.
The result from lab environment shows a correct identification of
garbage bags of 100 % with 6 identities. For each analyzed garbage
bag, on average 29.56 printed spiral codes were found on the garbage
bag with a correct identification of each spiral code of 92.04 %. Which
results in a correct identification of the garbage bags at 99.9 % with
only three found spiral codes.

Sammanfattning
Detta examensarbete är en undersökning av möjliga tillämpningar för
en teknik baserad på “spiralkoder” applicerat på området sopsortering. Rapporten visar framtagning och avläsning av spiralkoder genom
bildanalys, och undersökningar för resultatet av tekniken i praktiska
test.
Idag avskiljs matavfall från övriga hushållssopor med hjälp av en optisk teknik som särskiljer soppåsarna med avseende på färg. Konceptet
benämns “Gröna påsen” då påsarna för matavfall är av grön färg. Vi
undersöker om det genom att trycka olika spiralkoder på soppåsar går
att, med hjälp av bildanalys, identifiera påsens innehåll och ursprung.
Resultatet från labbmiljö visar en korrekt identifiering av soppåsar
på 100 % med 6 st identiteter. För varje analyserad soppåse hittades
i snitt 29.56 st tryckta spiralkoder på soppåsen med en korrekt identifiering av varje spiralkod på 92.04 %. Vilket resulterar i en korrekt
identifiering av soppåsarna på 99.9 % vid endast tre funna spiralkoder.
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Inledning

Genom tillförlitlig identifiering av soppåsar kan man förbättra sopsortering.
Om man kan slänga alla soppåsar i samma soptunna och sortera dessa i
en sorteringsanläggning sparas tid, pengar och minskade utsläpp på transport. Det gör det även enklare för villahushåll att sopsortera eftersom att
de kan använda sin befintliga soptunna och inte behöver flerfackstunnor eller liknande lösningar som tar upp mycket plats. Man kan även återuppliva
sopnedkasten eftersom att allt kan slängas i samma tunna igen. Personer
som bor i villa och som inte har en återvinningsstation nära tar ofta bilen
till närmaste återvinningscentral för att lämna sitt sorterade avfall. De utsläppen slipper man med ett sorteringssystem i hemmet, om man kan slänga
sorterade och automatiskt igenkännbara soppåsar i soptunnan.
Det är upp emot 13 miljoner ton skräp som hamnar i haven varje år [1].
Över 1 miljon fåglar och 100 000 däggdjur dör varje år efter att ha ätit eller
fastnat i plast som finns i havet. Det är 1 miljon fåglar och 100 000 däggdjur
förmycket. Det hade kunnat undvikas om fler blir bättre på att sopsortera
och inte slänga avfall i naturen.
Genom detta arbete studeras tillämpningen av en teknik som kan erbjuda sopsortering i hemmet genom att göra det smidigare för individen och
effektivare för samhället än befintliga alternativ, samt ger en ökad sortering
i avfallsanläggningen. Det bidrar även till att öka medvetenheten om vikten
av att sortera sitt avfall rätt. I hjärtat på systemet sitter ett robust optisk igenkänningssystem för soppåsar i en central sorteringsanläggning som
använder form i stället för färg. Formen nyttjas genom ett visuellt alfabet,
definierat av rotation och skalinvarianta spiraler, särskilt utvecklat för visuellt intelligenta maskiner. Genom alfabetet är man i princip inte begränsad
av färgspekrat vad gäller antalet olika sopklasser (fraktioner) kommuner kan
sortera. Man kan markera påsars innehåll med olika spiralmönster motsvarande hundratals sopklasser i stället för det fåtal som befintliga system endast
klarar av idag.
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1.1

Bakgrund

Josef Bigun, professor på Högskolan i Halmstad har tagit fram en teknik för
identifiering av “spiralkoder” [2], se Figur 3 för exempel på spiralkoder. Med
hjälp av en bildbehandlingsalgoritm kan dessa koder hittas i en bild. Algoritmen ger ut spiralkodernas position samt “identitet” i bilden [3]. Identiteten
av en spiralkod avgörs av vinkeln på spiralkodens vridning. Det finns många
användningsområden för tekniken men denna rapport kommer att fokusera
på hur spiralkodernas identitet kan användas för att särskilja olika soppåsar.
Projektet kommer att vara ett samarbete med HEM (Halmstads Energi och
Miljö AB) som idag använder gröna påsen för att sortera ut matavfall från
övriga sopor, samt Bigsafe Technology AB som licensierar spiralkodernas intellektuella rättigheter i Sverige.
Att sortera avfallet redan i hemmen har visats vara mer effektivt än att
slänga allt i samma påse och sortera avfallet i en central anläggning [4]. I en
fallstudie kunde man se att hushåll med sortering i hemmet sorterade dubbelt så mycket som hushåll med återvinningscentral [5]. Färgbaserad optisk
sopsortering med soppåsar är en simpel och kostnads effektiv lösning för att
sopsortera i hemmen.
Genom att undersöka användandet av mönster i form av spiralkoder utöver
det befintliga användandet av färgidentifiering kan denna teknik komplettera befintliga sorteringsanläggningar med en relativt enkel och billig lösning
för att förhoppningsvis höja utsorteringsgraden. Dagens optiska sortering
som med en viss utsorteringsgrad förväntas kunna utökas med spiralkodsidentifiering som ett tillägg utan omfattande ombyggnationer i sorteringsanläggningen.
Att trycka spiralkoderna ovanpå de färgade soppåsar som används i dagens färgbaserat system (t.ex. Envac Optibag ABs System) 1.1.2 och sedan
använda Optibag detektorn omodifierad, förväntas sänka identifierngsgraden.
Detta eftersom att delar av soppåsens yta täcks med en annan färg och den
identifierbara ytan minskar. Vilket gör det svårare för färgidentifieringsalgoritmen att identifiera färgen på soppåsen. Placerar man en spiralkodsdetektor i kombination med färgbaserad detektor ökas identifieringsgraden då två
markörer oberoende verifierar att soppåsen är av sökt typ. Den sammanlagda
detektionen kan bli starkare. Spiralkodens identifieringsgrad kan komma att
2

täcka upp för den minskade färgidentifieringsgraden. Sammanlagd identifiering kan därför bli starkare än enbart färgidentifiering.
Detta projekt kommer i första hand att använda tio stycken identiteter av
spiralkoder, dock ligger kravet på att minst fem stycken skall kunna identifieras. Ju färre spiralkoder som används, desto säkrare blir identifieringen
mellan de olika spiralkoderna. Det är för att få sådan stor säkerhet vid identifiering som möjligt som gör att fem olika vridningar har valts. Antalet
fraktioner kan senare ökas under projektets gång om behov uppstår, genom
att använda fler än en spiral per påse som fraktions identifierande element.
1.1.1

Optisk sopsortering hos HEM

I HEMs befintliga system slängs matavfallet i gröna soppåsar som läggs i samma traditionella soptunna som övrigt avfall. När påsarna kommer med sopbil
till anläggningen tippas de i en behållare och plockas upp av ett transportband. Påsarna faller sedan över på ytterligare band i flera steg där banden
successivt har högre hastighet och på sådant sätt sprider ut påsarna samt accelererar dem till 4m/s [6]. Den höga hastigheten behövs för att få tillräckligt
avstånd mellan påsarna och samtigit hålla en hög kapacitet på anläggningen.
Det snabba bandet är ca:60cm brett och har en kamera över bandet som
identifierar de gröna påsarna. Dessa slås av och går på ett separat band vidare för att bli till biogas. På bandet med de avslagna gröna påsarna sitter
ytterligare en kamera vars uppgift är att slå av allt som inte är grönt men
som av misstag har slagits ner på det gröna bandet.
1.1.2

Befintlig färgbaserad optisk sopsorteringseffekt

Utsorteringsgraden är den grad i procent av det totala intaget av färgade
soppåsar till anläggningen som identifierats och sorterats ut korrekt. Renligheten är ett mått på hur många av de färgade påsarna som sorterades rätt
och faktiskt var en färgad påse och inte en felidentifierning. Alla befintliga
optiska sopsorteringssystem som har undersökts är tillverkade av företaget
Envac Optibag AB.
Under ett försök med gröna påsen [7] i Stockholms stad fick de en utsorteringsgrad för mobil sopsug på 73% och stationär sopsug på 70%. Bottentömmande avfallsbehållare uppskattades vid samma tillfälle till en ut3

sorteringsgrad på 95%. Det låga resultatet från sopsugen berodde på att
sopsugsystemet slog sönder många soppåsar när de skulle deaccelereras inför
att släppas i en container. Bottentömande avfallsbehållare komprimerar inte
avfallet särskilt mycket och ger därför betydligt fler hela påsar som enkelt
kan identifieras och sorteras.
Den optiska sorteringsanläggningens faktiska utsorteringsgrad av hushållsavfall
i form av den gröna påsen enligt data från kamerasystemet under perioden
augusti 2012 – oktober 2013 var 83%. För att öka utsorteringsgraden behövs
en andra sorteringsnivå tilläggas eftersom en del smutsiga eller skymda gröna
påsar ignoreras för att få en högre renlighet. [8]
Renligheten i Optibag-systemet i Eskilstuna mättes år 2016 för följande fem
stycken fraktioner: [9]
Matavfall: 97 %,
Returpapper: 95 %,
Pappersförpackningar: 85 %,
Plastförpackningar: 71 %,
Metallförpackningar: 78 %.
Detta ger ett snitt på 85,2%
Eskilstuna redovisade 2019 att de har 97% utsorteringsgrad i snitt över alla
fraktioner.
Ett problem för de färgade plastpåsarna är när de blandas tillsammans med
andra påsar där samma färg kan förekomma. Det kan få konsekvenser som
att en grönfärgad påse från en matbutik som egentligen innehåller osorterat
avfall, identifieras som en grön påse som ska innehålla matavfall. Eftersom
att de gröna påsarna med matavfall används för att tillverka biogas och som
gödsel på åkrar är det ett stort problem när allt som inte är matavfall följer
med in i den processen.
Insamlad data från sopsorteringsanläggningar i Stockholm, Eskilstuna,
Linköping, Kalmar och Halmstad visar hur gröna påsen presterar i anläggningar
som använder sig av optisk sopsortering av färgade soppåsar. Nedan visas utsorteringsgraden i de olika anläggningarna. Samtliga använder färgbaserade
identifieringssystem från Envac Optibag AB. Eskilstuna har ett system med
4

fem fraktioner och värdet nedan är ett medel över alla deras fraktioner. Stockholm har ingen negativ avslagare som sorterar bort påsar som inte är gröna
men som råkat följa med när detektorn slog av en grön påse vilket medför
att de medvetet sorterar ut färre påsar för att hålla en hög renlighet på den
gröna fraktionen.

Eskilstuna 97% [10]

1

Halmstad 97% [6]
Kalmar 97% [11]
Linköping 95% [12]
Stockholm 87% [13]

2

Transporten av soppåsarna från hushåll till sorteringsanläggning har mycket stor inverkan på kvalitén av soppårna, dvs hur rena soppåsarna är från
smuts samt mängden trasiga soppåsar och löst avfall vilket i sin tur påverkar
utsorteringsgraden. Transport och insamling av sopor är även viktigt ur ett
miljö- och smidighetsperspektiv. Sopbilar specialbyggda med separata fack
för de olika fraktionerna ger en hög kvalité på det insamlade avfallet, men
resulterar i en ökad transport då sopbilen måste tömmas när ett fack är fyllt
och kan därför sällan utnyttja sopbilens maximala lastkapacitet. Det ger även
ökade kostnader då fler sopbilar krävs eftersom att sopbilarna inte kan ta lika
långa rundor.
1

Har flera färger och detta är ett medelvärde över alla fraktioner
Har ingen negativ avslagare och sorterar därför sämre för att inte smutsa ner renligheten på den gröna fraktionen
2

5

1.2
1.2.1

Insamling av teknisk data
Utdelning av soppåsar till allmänheten

Insamling av mätdata utifrån arbetet “Försöket med Gröna påsen 2013 Slutrapport” av Stockholms Stad [7] utfördes genom att försöksområden uppmuntrades till att sortera sitt avfall genom bland annat utskick av brev, vykort och affischer, samtidigt som påsar, påshållare och information delades ut
till hushållen. Avfall inhämtade från dessa försöksområden analyserades genom att regelbundet tömma sorteringsanläggningarns på försöksavfallet för
separat analys.
Tömning av sorteringsanläggningarna skedde åtta gånger under en insamlingsperiod på 41 veckor, följande data insamlades:
Insamlad data
Invägd mängd osorterat avfall (kg)
Utsorterad mängd gröna påsar (kg)
Restavfall (kg)
Viktandel gröna påsar (%)
Viktandel restavfall (%)
Antal gröna påsar
Totalt antal påsar
Snittvikt grön påse (%)
Eftersom försöksavfallet färdas från bostad till sorteringsanläggning kommer
transport och behandling av avfallet utanför anläggningen påverka avfallets
kvalitet. Denna insamling visar därav hur den optiska sorteringen fungerar i
kombination med de olika insamlingsmetoder som också analyserades i arbetet.
1.2.2

Inkast av soppåsar i sorteringsanläggning

Genom att utföra test på mindre skala kan både tid och resurser sparas. Dessa går betydligt snabbare att planera och genomföra, samt att flera tester kan
utföras inom kort tid efter varandra, vilket ger fördelen att kunna upptäcka
fel och göra korrigeringar allt eftersom resultat från varje test analyseras innan nästa test.

6

Ett sådant test skulle kunna vara i form av inkast av spiralkodspåsar i en
sorteringsanläggning, både på tomma band och inblandat med vanligt avfall.
Nackdelen med detta är att de inkastade soppåsarna inte är “riktigt” avfall från bostadsområden, utan representerar ett avfall med betydligt högre
kvalité. Dock kan detta vara eftertraktat eftersom olika transportmetoder
påverkar avfallskvalitén, där t.ex stationära sopsug gav en mycket låg kvalité
i form av trasiga påsar och löst avfall som är svårt att sortera [7] . Med inkast
ignoreras transportpåverkan på kvalitén och ger en tydligare bild av systemets potentiella, och mycket möjliga identifieringsgrad utgått från målet att
få hög avfallskvalité.
1.2.3

Analys i labbmiljö

Genom modeller kan vi snabbt skapa ett system som förväntas ge ett gott resultat. Det inhemska problemet med modeller är de ofta inte går att säkerställa
innan de tillämpas praktiskt [14]. Därför är det ofta eftersträvansvärt att
verifiera resultat från simulering genom småskalig fysisk tillämpning i kontrollerad miljö.
1.2.4

Analys i datorsimulerad miljö

En simulering hänvisar till tillämpning av datormodeller för att undersöka
beteendet av ett system. Genom simulering kan hypoteser undersökas och ge
ett resultat utan att behöva spendera resurser på en fysisk tillämpning av
systemet. [14]
Genom att använda systemet för att identifiera datorgenererade bilder kan
inte bara snabba justeringar göras på systemets inställningar, utan även på
spiralkoderna som skall identifieras utan att behöva ta fram fysiska spiralkoder.
Exempelvis kan följande nio spiralkoder i figur 17 undersökas i spiralkodsidentifieringen utan att faktorer som kameratyp, upplösning, ljus, avstånd och
utskrift påverkar resultatet för de olika spiralkoderna.

7

1.3

Syfte & Mål

Syftet med tekniken är att kunna identifiera spiralmönster i bilder och kunna identifiera olika objekt samt dess position för att bidra till effektivare
lösning av sopsorteringsproblem. Algoritmen identifierar spiralkodens “identitet”, mittpunkt och dess x och y koordinater i bilden.
Syftet med detta arbete är att undersöka funktionaliteten för bildbehandlingstekniken inom området för identifiering av soppåsar med tryckta spiralkoder på sig. Genom att använda dessa soppåsar kan, med hjälp av bildanalys, kunna identifiera vilken klass av sopor påsen innehåller i första hand. Tekniken kan också utvecklas vidare för att identifiera volym av påse, t.ex. för att
minska volymer genom taxering och/eller belöning av sopproducent för goda
sorteringsvanor genom samhällsdemokratiska beslutsprocesser. Sopor måste
tas hand om annars märker samhället och miljön detta dramatiskt. Använder
man spiralkoder på påsarna för att sortera avfall kan spiralkodspåsar och
andra soppåsar blandas tillsammans utan att det påverkar systemets funktion. De som väljer att inte använda spiralkodspåsar ska därför inte kunna
förstöra renligheten på de fraktioner som sorteras med spiralkodspåsar till
skillnad från de tekniker med färgade påsar som finns idag.
Målet med arbetet är att ta fram prototyper av soppåsar för att sedan
tillämpa bildbehandlingstekniken varigenom görbarheten av effektiv sopsortering demonstreras. I målet ingår att samla statistik på olika prototyper
samt utvärdera effektiviteten av tekniken för identiering av soppåsar.

1.4

Frågeställning

• Kan spiralkoder användas för att förbättra identifiering av soppåsar och ge
möjlighet till bättre sortering i fler fraktioner?
• Hur många individuella spiralkoder kan vi identifiera med hög säkerhet
utan risk för förväxling?
• Har färgerna på spiralkoden någon påverkan på dess identifiering?
• Hur kan spiralkoderna appliceras på avfallet för säker detektering?
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1.5

Avgränsningar

För att undersöka möjligheten för spiralkoder i användningsområden för sopsortering kommer tester att göras i egna lokaler samt på HEMs anläggning.
När testerna utförs hos HEM kommer identifieringsalgoritmen för spiralkoderna ej att vara uppkopplad till HEMs system. Dvs. att avslagaren på HEM
inte kommer att avläsa eller reagera på spiralkoderna.

9

2

Teori

Tekniken fungerar med olika former av spiralkurvor som kan identifieras med
en och samma detektor [15]. Genom att “rotera” en och samma kurva kan
man få en visuell kod, en så kallad “bokstav”. Genom att använda olika spiralkurvor kan man därav få ett helt alfabet, där koderna är bokstäver som
utgör alfabetet. I sin tur kan man konstruera optiska maskiner som kan både
känna igen spiraler på olika avstånd och oavsett rotation samtidigt som man
kan lokalisera varje spiral med subpixel precision. Mha spiralkoder kan man
alltså inte bara representera identitet av objekt, man kan också lokalisera objekten som bär dem med hög precision. Givetvis kan man rada upp bokstäver
och producera både ord och satser, men vi har avstått ifrån den utvecklingen
här. Spiralkoderna som används i det här projektet är logaritmiska spiralkoder. De logaritmiska spiralkoderna har den stora fördelen att de är skaloch rotationsinvarianta. Det betyder att de kan identifieras oavsett hur man
roterar dem. [16]
Stycke 2.1, 2.3 och 2.4 är en sammanfattning av delar från kapitel 11 i boken
Vision with Direction: A Systematic Introduction to Image Processing and
Computer Vision [17] skriven av Josef Bigun för framtagning samt detektion
och analys av spiralkoder.

2.1

Spiralkod

Spiralkoderna skapas med hjälp av ett harmoniskt funktionspar i ett kroklinjigt koordinatsystem. Det kroklinjiga koordinatsytemet har ξ och η som
axlar istället för x och y. ξ är längden av en punkt från origo, se punkt B
i figur 1. η är vinkeln av en punkt, se vinkel α i figur 1. För en harmonisk
funktion ξ(x, y) (och även η(x, y)) krävs att Laplaceekvationen (1) uppfylls,
där x och y är gaussiska koordinater i två dimensioner [15].
0 = ∆ξ =

∂ 2ξ
∂ 2ξ
+
∂x2 ∂y 2
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(1)

Figur 1: Vänster: Kartesiskt koordinatsystem [18]. Höger: Funktion q illustrerad i ett kartesiskt koordinatsystem [19].
För ett harmoniskt funktionspar (ξ, η) krävs att de två harmoniska funktionerna ξ och η uppfyller Cauchy–Riemanns ekvationer (2).
∂ξ
∂η ∂ξ
∂η
=
,
=−
∂x
∂y ∂y
∂x

(2)

Spiralkoden representeras av funktionen f (ξ, η) som är linjärt symmetrisk i
koordinaterna (ξ, η). En två dimensionell funktion f (ξ, η) är linjär symmetrisk om det finns en endimensionell funktion g(τ ) som uppfyller [15].
f (ξ, η) = g(aξ + bη)

(3)

Vi använder funktionen g(τ ) där τ ersätts med aξ + bη för att skapa en familj
spiralkoder (4). Se figur 14 för familjen spiralkoder med tio spiraler, för att
möjliggöra detektion av tio fraktioner som används i denna rapport.
g(τ ) = (1 + cos(τ ))/2

(4)

Transformationen illustreras med ekvationen (5), transformationsparet visas
i Figur 2.
q

w(z) = log(z) = ξ(x, y) + iη(x, y) = log x2 + y 2 + i tan−1 (x, y)
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(5)

Figur 2: Harmoniskt funktionspar. (Med tillåtelse från Josef Bigun)
Härigenom omvandlas ekvation 4 [15]
g(θ) = 1 + cos(ω cos(θ)ξ + ω sin(θ)η)

(6)

där ω är en konstant som kontrollerar spatiella frekvensen (antal våg-perioder
i bilden) medan konstanten θ reglerar “vridningsgraden” i mönstret. Härigenom
ser man att spiralkodens kurvor (när ω är oförändrat) definieras fullständigt
av en parameter θ som är unik upp till π för varje spiralkod. Med andra ord
θ och θ + π ger samma spiralkod och för att få unikhet använder man 2θ
istället för θ för att styra/erhålla olika spiralkoder.
Från det harmoniska funktionsparet kan fraktioner av spiralkoden framtas
genom att ändra vinkeln 2θ, som är illustrerad i Figur 3. Fler fraktioner ger
fler identiteter att använda, dock blir skillnaden mellan identiteterna mindre
och säkerheten att särskilja mellan fraktionerna kan kompromissas. Som har
nämnts tidigare, kan det användas flera spiralkoder i samma påse om antalet
fraktioner/klasser behöver ökas t.ex. ett par hundra klasser.

Figur 3: Olika grundspiralkoder 0-7 som kan finnas i en familj spiralkoder.
De angivna värdena representerar 2Φ. (Med tillåtelse från Josef Bigun)
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2.2

Spiralens vridningsvinkel genom beräkning på orienteringskarta

För att hitta vinklar i en bild används övergångar mellan grånivåer eller förändringar i färgen i viss riktning i färgrymden [20], varför komplementfärger som ger störst kontrast används. Bilderna transformeras därför
först till “gråskala” även om de är i färg från början, genom att använda informationen om färgens variation vid skapandet av spiralen. Utifrån gråskalebilden
kan en så kallad orienteringskarta skapas med hjälp av gradientoperatorer för
att erhålla lokala kartesiska vinklar i bilden, dvs för varje punkt i ursprungliga
bilden ska man erhålla en vinkel som representerar den lokala omgivningens
dominerande riktning. Detta ska möjliggöra senare att hitta en annan vinkel,
den som är spiralens vridningsvinkel.
Framtagning av vridningsvinkel i en okänd bild f görs genom att hitta minsta
förändring (felet e) efter tillämpning av lokal transformation som definieras
av själva vridningsvinkeln, [17]
e(θ) =

Z

(Lθ f )2

(7)

Lie operatorn är definerad som följer och mäter en liten förändring av bilden,
nämligen skillnaden av usprungliga bilden och när man translaterar bilden i
ξ, η koordinat rymden i riktningen θ.
Lθ = cos(θ)

∂
∂
+ sin(θ)
∂ξ
∂η

(8)

Arbetshypotesen är “θ värdet som minimerar felet, dvs e i (7), överensstämmer med vridningsvinkeln som har producerat (spiral) mönstret”. Hypotesen
stämmer i brusfria förhallanden perfekt dvs e(θ) = 0. I varje spiral finns en
θ vinkel som är unik upp till π. Se Figur 4 för visuallisering.
Minimeringsproceduren av e med avseende på θ mha (7) och (8) kan en
dator utföra och beroende på hur implementeringen ser ut kan det bli mer
eller mindre tidskrävande. I [15] samt [21] har det visats att genom att filtrera (falta) ett mellanresultat som kallas för “orienteringskarta”, med ett
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komplext filter kan man direkt, utan att slumpa θ och testa i (7), få ut den
optimala vinkeln som minimerar ekvationen samt minimat. Hur den komplexa faltningen i praktiken samverkar med orienteringskartan detaljeras i
nästa stycke i bildbehandlingsprocessen. I processen ingår att felet e(θmin )
omvandlas automatiskt till konfidens styrka, (ju mindre fel desto större konfidens i det beräknade vinkelvärdet θ) för att markera spiralpositionen genom
(ljus) styrka/magnitud i slutlig resultat i form av en automatiskt generarad
färgbild där färg är datoroptimerad vinkel av spiralvridning, θmin , Figur 7.
Orienteringskartan fås genom direkt bildbehandling av den ursprungliga bilden f . Även denna datorbehandling går ut på faltning i grunden. I två separata processer faltar man f med var sitt reella (s.k. kantfilter), en i horizontel och en i vertikal bildriktning som tillsammans ger en magnitud och
(gradient) vinkel i varje pixel. Dessa faltningar brukar också kallas gradient
(vektor) filtrering. Gradient filtreringens (2 reella) resultat i varje pixel omvandlas därefter till (polär) komplext pixel värde varefter värdenas argument
multipliceras med 2 för att resultera i orienteringskartan.

Figur 4: En punkts förflyttning när man roterar spiralen med 18 grader vridning och zoomar ut med 10 % skalning.
Följande exempel är framtagen genom bildbehandling av figur 5 och visar resultatkartan i figur 7. Efter att en “orienteringskarta” har tagits fram tilldelas
punkterna i bilden en färg efter det cirkulära filtret 2.3. Orienteringskartan
är ett mellanresultat som representerar lokal tangentvinkel (gånger 2) samt
tangentstyrka i varje pixel, via ett komplext tal.
Färgerna representerar resulterade vinklar som är spiral-vridningsvinklar erh15

ållna efter att orienteringskartan har filtrerats med det (komplexa) cirkulära
filtret. Processen detaljeras i nästa stycke. Se figur 7 för ett exempel på
färgtilldelningen på vinklarna i en resultatkarta utifrån summering av gradienter i från orienteringskarta av en bild på spiralkoder. Styrkan på färgen
i en viss punkt avgör sannolikheten att en spiralkod är funnen. Tröskeln för
vad som skall räknas som en spiralkod är manuellt inställt och går att ändra
beroende på vilken acceptans systemet önskas ha.

Figur 5: Ursprunglig bild innan avläsning.

Figur 6: Orienteringskarta.
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Figur 7: Vänster: Resultatkarta representerad i färg. Höger: Resultatkarta
representerad i färg efter när 0 har forcerats på ljusstyrka, som representerar
säkerheten, på pixlar som är osäkra. Man kan se att varje spiral har markerats
av egen färg (=identitet) endast i spiral center (position) korrekt.

2.3

Filter

Figur 8 visar magnituden av ett cirkulärt filter som har komplexa värden och
som används på orienteringskartan för att avgöra om summan av de avlästa
gradienterna i bilden är tillräckligt hög för att identifieras som en spiralkod
samt vilken identitet spiralkoden tilldelas. Eftersom det är magnitud, dvs ett
reelt positivt tal har figuren (samma röda) färg och ljusstyrkan modulerar
då magnituden. Figur 10 visar det komplexa filtret när, förutom styrkan som
modulerar magnituden, även färg används där färg representerar argument
dvs vinkel av komplex pixel. Där kan man se att pixlar ändrar färg systematiskt, dvs filtret inte har samma vinklar i argumenten.
Storleken på filtret anpassas till storleken på spiralkoden i bilden. Eftersom
filtrets utformning är cirkulär uppnår vi optimal avläsning i mitten av spiralkoden. Om spiralkoden i bilden är 200 pixlar i radie bör därför filterstorleken vara 100 pixlar i radie. Filtret anpassas till storleken på spiralkoden
i bilden. Därför måste både avståndet mellan spiralkod och kamera, samt
upplösningen på bilden tas hänsyn till vid val av filter till respektive bilder.
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Figur 8: Cirkulärt filter
Figur 9 och Figur 10 visar grafer av filter med respektive tillhörande cirkulärt filter. Det är två olika filter visualiserade på två olika sätt. Genom att
ändra tjockleken och koncentrationen av filtret ändras vikten en punkt för
de vinklar i orienteringskartan som avläses runt om den punkten.

Figur 9: Graf av genomskärning av magnitud av filter. Vänster: g=2. Höger:
g=10 som styr stockleken av ringen, ju större desto smalare.
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Figur 10: Cirkulära filter. Vänster: g=2. Höger: g=10
Färgerna på Figur 10 motsvarar vinklar av det komplexa filtret. Vinklarna
matchar riktningsvinklar av orienteringskartan för att läsa av identiteter.

2.4

Avläsning av spiralkod

Här presenterar vi hur man får figur 7 ifrån figur 5 mha endast ett komplext
filter, dvs endast ett av filtren i figur 10. Vi förutsätter att det redan finns
en “orienteringskarta” (figur 6) som har diskuterats tidigare
Vid avläsning av orienteringskartan 2.2, avläses en vinkel som redan finns i
kartan genom tidigare beräkningar. Figur 11 illustrerar avläsningsprocessen
för mittenpunkten av en spiralkod. Vinkeln av gradienterna i orienteringskartan avläses i en cirkel runt mittenpunkten.
Man utnyttjar därefter faktumet att i varje punkt i spiralblden finns en tangent till spiralen (den som går genom en punkt), dessa har samma vinkel mätt
mot tangent av koncentrisk cirkel (den som går genom punkten). I bilden är
en av dessa vinklar visualiserad genom röd cirkel och grön tangent. Eftersom
vinkel avläses i förhållande mot fast x-axel i orienteringskartan, används ett
komplext filter för att överföra mätvärdet till polära koordinater så att tangentvinkeln mäts mot den röda cirkeln istället. Genom komplexa multiplikationer av filtervärden (med komplexa värden av orienteringskartan) överförs
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alla avlästa orienteringsvinklar, som är mätta i fast (fel) koordinatsystem, till
polärt koordinatsystem som alla resulterar i en och samma vinkel, se figur 12
höger, och som är unik och karakteristisk för en viss spiralbild (bokstav i ett
spiralalfabet) när filtret befinner sig precis i mitten av spiralen. I alla andra
lägen får man inte samma vinkel. Därutöver får man olika karakteristiska
(unika) vinklar när filtret besöker två olika spiraler i mitten.

Figur 11: Vinkelavläsning.

Figur 12: Vridningsvinkel i logaritmiska spiralkoder. (Med tillåtelse från Josef
Bigun)
Genom komplex summering av gradienters vinkelskillnad mot koncentriska
P
cirklars tangenter dvs j exp(2iφj ) får vi både en magnitud och en riktning.
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Om magnituden är tillräckligt stor (graden bestäms av filtrets storlek) har vi
hittat läget (mitten) av en spiralkod i bild samtidigt som dess karakteristiska
vinkel. Figur 13 är en visuell förklaring av summering av komplexa tal där var
och en är en vektor som representerar skillnaden mellan filtrets “färg” (vinkel)
och orienteringskartans vinkel på punkt j, dvs exp(2φj ) = exp(i(2ϕj − 2θj )).
Resultatvinkeln (efter summering) jämförs mot en tabell som representerar
alla medlemmar av filtrets vinkel för att tilldela respektive identitet, se Figur 13 för en visuell förklaring.

Figur 13: Vänster: Summering av gradienter, störningar i bild ger upphov till gradienter som ej stämmer överens med spiralkodens vinkel. Höger:
Jämförelse med filter, filtervinklar roterar med dubbel hastighet.

2.5

Alternativa lösningar

Här redovisas alternativa tekniker för fastighetsnära insamling och sopsortering.
2.5.1

Sortering på fragmentnivå

Att öppna upp soppåsar och sortera innehållet med hjälp av maskiner är ett
område där det forskars mycket på [22]. Det finns ett par anläggningar som
gör detta idag, men de flesta är inriktade på att sortera en typ av material.
t.ex Svensk plaståtervinnings anläggning i Motala[23]. Där sorteras plast efter
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vilken typ av plast det är. Det finns olika metoder för att separera ut de olika
plasttyperna från varandra.
2.5.2

Färgidentifiering

Optibag är ett färgbaserat sopsorteringssystem från Envac AB. Hushållen
sorterar sitt avfall i olikfärgade plastpåsar som läggs i samma avfallskärl.
Kärlen töms av en sopbil med ett fack och transporteras till en sorteringsanläggning. Färgavläsning sker med optiskteknik som identifierar påsen och
sorterar efter dess färg. Flera kommuner i Sverige använder denna teknik men
med bara en grön påse som används för att sortera ut matavfall. Tekniken
används sedan 2011 i Eskilstuna med sex fraktioner och sedan 2018 med en
sjunde för textilier.
2.5.3

Streckkoder eller QR-koder

Streckkoder och QR-koder skulle kunna användas för identifiering av soppåsar. Genom att trycka streckkoder på soppåsar så kan dem enkelt skannas och
innehållet identifieras. Ett alternativ till att trycka direkt på soppåsen är att
trycka klistermärken som hushållen sätter på sina påsar för att markera vad
de innehåller. I en sorteringsanläggning skannas koderna och ger information
om soppåsen. Informationen i koderna kan anpassas efter vad sorteringsanläggninen är intresserade av att få veta om påsen. Att identifiera avfall
med streckkoder utvecklas i USA [24]. I det projekt identifieras avfall ifrån
sjukhus för att placeras i korrekt behållare av en automatiskt sorterande
soptunna.
2.5.4

RFID-tagg

MetroSense [25] är ett system baserat på RFID-Teknik. Klisterlappar med
RFID-taggar delas ut till hushållen och dessa klistras på soppåsarna. När
påsarna kommer in i sorteringsanläggningen identifieras RFID-taggen på
påsen och påsen slås av till rätt behållare. Tekniken lämnar metallrester
från RFID-taggarna i avfallet. RFID-taggarna är dyra att producera vilket
gör att lösningen blir väldigt dyr för den kommun som väljer att använda
systemet.
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2.5.5

Fyrfackstunnor

Quattro select [26] är ett sopsorteringssystem från PWS Nordic AB. Systemet bygger på en specialtillverkad soptunna som innehåller en mellanvägg
och en insats med två fack. Tunnorna töms av en lastbil speciellt byggd för att
tömma tunnans fyra fack samtidigt. Tunnorna kan endast tömmas baktill på
lastbilen vilket gör att en renhållningsarbetare måste dra kärlen dit för att haka fast dem i lyften baktill. Sopbilar med ett enda fack kan utrustas med sidolyft som kan manövreras inifrån hytten vilket sparar både tid och underlättar
för renhållningsarbetarna. I en rapport från svenska miljöinstitutet[9] framgår
det att Quattro Select är dyrare för kommunerna än Optibag systemet.
2.5.6

Robotsortering

Det finns flera tekniker för att sortera soppåsars innehåll med robotar. Den
finska tillverkaren ZenRobotics [27] har en lösning där avfall fotograferas med
kamera över ett transportband och en avancerad AI klassifierar objeketen.
en robotarm med gripklo plockar de olika objekten och sorterar dem i olika
behållare. Carl F [28] i Malmö har en sorterings anläggning från ZenRobotics.
Den klarar av att sortera 35 000 ton sopor per år, max 4000 plock i timmen.
För att roboten ska kunna känna igen ett visst material måste den tränas.
Det görs genom att ställa den i träningsläge och mata den med enbart det
material man vill lära den. För att sortera hushållsavfall skulle det krävs
väldigt mycket träning av den artificiella intelligensen innan den kan sortera
hushållsavfall på den nivå som som vi sorterar idag.
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3
3.1

Metod
Projektmetod

Detta projekt har använt projektmodellen LIPS [29] som struktur för arbetets gång. Arbetet delades upp enligt modellen i tre faser: före, under och
efter. Under arbetets gång har projektgruppen haft möte med handledare en
gång i veckan för att gå igenom vad som gjorts och vad som skall göras.
Under den första fasen (före) utfördes förstudien där bland annat olika tekniker undersöktes för sopsortering, dess för- och nackdelar samt effektiviteten
av dem utifrån utsorteringsgrader beskrivet i kapitel 1.1. Från den insamlade datan skapades målet att uppnå en utsorteringsgrad på minst 97 %
med spiralkodspåsar. Under kapitel 2 “Teori” utfördes en litteraturstudie av
tekniken med spiralkoder, framtagen av Josef Bigun. Utifrån denna teoridel kunde sedan nästa fas (under) påbörjas där följande metoder utfördes
för avläsning och analys av spiralkoderna. I sista fasen (efter) sammanställs
resultaten som presenteras i denna rapport och arbetet avslutas i form av
muntlig och skriftlig examination.
Metodvalen är grundade på att först se vad systemet klarar av i en simulerad
miljö [1.2.4], för att sedan använda detta som utgångspunkt för avläsning
av tillverkade prototyper av spiralkodspåsar, först i kontrollerad labbmiljö
[1.2.3] och sedan verkligt test på HEMs sorteringsanläggning [1.2.2].
Nedan i Figur 14 visas de tio uppdelade fraktionerna av spiralkoder som
kommer att användas i detta arbete. Varje fraktion har ett eget identitetsnummer som går från 0 till 9.
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Figur 14: Spiralkoder. Från vänster till höger: Identitet 0 - 9

3.2

Kombination av spiraler och identitetsrymd

Spiralkoderna har olika identiteter och kan ses som siffror som läggs ihop
för att bilda stora tal. Genom att lägga flera spiralkoder bredvid varandra
med ett förutbestämt avstånd kan man exponentiellt öka antalet identiteter. Kombinationer av spiralkoder på ett och samma objekt kan användas
för andra ändamål. Flera spiralkoder på samma objekt kan t.ex. användas
för att veta vilken vinkel ett hårt/fast objekt har i förhållande till kameran.
Detta genom att spiralkoderna utgör två eller fler punkter som sedan kan
trianguleras genom att veta bestämda avstånd.
Det är bra metoder för att särskilja och positionera fasta objekt men det
förutsätter inte bara att man kan hitta spiralkoderna på objekten med stor
träffsäkerhet men också att vara säker på att avstånden mellan dem (relativt till varandra) är oförändrade (dvs all förändring av dessa avstånd i bild
orsakas av förändring av kamerans läge i förhållande till objektet).
På grund av plastpåsarnas mjukhet, får de oregelbunden form. Då är det
svårt att säkerställa påsarnas exakta läge och därefter använda den informationen för att bestämma en rotationsinvariant läsriktning av redan identifierade “siffror”(individuella spiraler som också kan ses som bokstäver) för
att konstruera ett “tal”(dvs ord som representerar identitet). Däremot är det
fullt möjligt att använda andra strategier än bestämd läsriktning för att kombinera flera “siffror” till ett tal, som är mindre beroende av en “läsriktning”.
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Man kan t.ex. Göra ett histogram av siffrorna, givet att vi har en påse i
bilden, garanterad genom bildalstrings processen. Ett annat exempel är att
man går runt varje identifierad spiral och observerar vilka andra spiraler
man har observerat i olika radier för att slippa vara beroende av riktning
etc. Självklart kan man alltid ha en kombination av olika kodsystem, t.ex. 3
olika spiraler i 3 olika radier av samma “spiral”. Alternativt tre spiralkoder
används för att markera var en tredje kod, likt en sträckkod eller QR-kod
finns, för att utnyttja styrkan av varje kodningssystem. Den utvidgningen
har lämnats utanför denna studie.

3.3

Anpassning av system i datorgenererad miljö

För att spara tid och resurser, samt för att skapa en stadig grund att stå på
med så många kontrollerbara faktorer som möjligt, påbörjades testningen av
systemet för sopsortering i en simulerad miljö beskriven i “Analys i datorsimulerad miljö” 1.2.4
Gränserna för vad tekniken klarar av testades för att få fram tydliga riktlinjer att jobba emot. Detta gjordes i en så kallad “optimal” miljö genom
att använda datorgenererade bilder. Bilder på spiralkoder matades direkt in
i algoritmen i Matlab utan att först ha tryckts fysiskt på en plastpåse eller
papper och sedan fotograferats med kamera. Detta gjordes för att testerna
inte skulle påverkas utav störningar som smuts och ojämnheter som hade
kunna uppstå om man fotograferat ett fysiskt objekt. Från detta test gavs
gränser och parametrar för systemet.
Flera halvspiralkodstester och vinkeltester gjordes för att ta fram begränsningarna för prototypsystemet. Målet med dessa var att identifiera så många
spiralkoder som möjligt genom anpassningar av spiralkoder och filter till
varandra. Eftersom spiralkoderna är tänkta att tryckas på mjuka soppåsar
så förväntas (vid en avläsning uppifrån) att delar av spiralkoderna döljs av
bland annat veck i påsen, därför är det intressant att se hur stor del av spiralkoden som måste synas för lyckad identifiering. Se Figur 15 för exempel på
en bild från ett av halvspiralkodstesterna. Dessa skapades i Adobe InDesign
där exakta pixelstorlekar för spiralkoderna kunde bestämmas. Spiralkoderna
delades upp i olika storlekar i gradvis ordning från störst täckning av spiralkoden uppe till vänster på 114 pixlar bred till minst täckning av spiralkoden
nedåt till höger på 130 pixlar bred.
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Figur 15: Halvspiralkodstest
Vinkeltester gjordes i programmet SketchUp för att skapa 3D-modeller. En
glob skapades och en textur av spiralkodsmönstret omfamnar globen, se Figur 16. Formen på en soppåse kan förenklas till en sfär där de tryckta spiralkoderna inte nödvändigtvis är vinkelräta mot kameran för avläsning, dock
så förväntas systemet att klara av en viss mängd vinkelvridning på spiralkoden innan avläsning misslyckas. Texturerna skapades i Abode InDesign där
spiralkoderna placerades med jämna mellanrum för (motsvarande latitud)
vinklar från 0◦ till 90◦ . Simulering av globens fotografering från ”Top-Down
view” gjordes med den övre spiralkoden placerad med 0◦ i mitten.

Figur 16: Vinkeltest
För att kunna uppnå kravet att identifiera minst fem olika fraktioner med
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spiralkoder och hålla en hög säkerhet krävs det att en del tester utförs. Dessa tester inkluderar alla tio varianter av de logaritmiska spiralkoderna vi
använder men fokus kommer sedan att ligga på att kunna identifiera varannan spiralkod, alltså spiralkoderna 0, 2, 4, 6 och 8, För att få så stor skillnad
i vridning som möjligt och enklare kunna särskilja de olika mönstren.
Se Figur 17 för exempel på fraktionstest. Genom att konfigurera filtret kan
träffsäkerheten för fraktionsklassifieringen öka, men då påverkas sannolikheten för olika typ av felidentifieringar, som vi önskar att minimera. Som i
tidigare fall gäller det att ta fram ett system som ger en kombination av bra
identifiering, av hög träffsäkerhet och stort antal fraktioner. Eventuellt kan
inställningar göras för att t.ex öka träffsäkerheten om antal fraktioner inte
prioriteras.

Figur 17: Fraktionstest

3.4

Tillverkning och analys av prototyp

Efter att systemet testats i den datorgenerade miljön undersöktes sorteringsförmågan i en mer verklig miljö baserat på “Analys i labbmiljö” 1.2.3
Resultatet utifrån den simulerade miljön kan därav användas som referens
för systemets optimala identifieringsförmåga av spiralkoderna.
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Först skapades prototyper av soppåsar med spiralkoder på. Detta gjordes
för att kunna fotografera dem i labbmiljö och använda dessa bilder som
utgångspunkt för både utformning av påsen och anpassning av algoritmen i
jämförelse med resultatet från de datorgenererade bilderna i avsnitt 4.1.
Spiralkoderna skrevs ut på papper med ett klister på baksidan. Spiralkoderna
placerades i olika mönster på påsarna samt olika antal spiralkoder. Alla varianter kategoriserades och fotograferades. Spiralkodspåsarna fotograferades
ovanifrån med kamera SM-G975F och upplösning på 1908 x 4032 pixlar. Ett
fast avstånd på en meter användes i en ljus labbmiljö och mellan varje foto
ändrades placeringen av påsen för att få med alla vinklar och för att simulera en slumpmässig placering. Alla spiralkodspåsar fotograferades 50 gånger.
Under fotograferingen och innan bearbetningen av materialet såg vi att toppen av påsen blev ett område där eventuella svårigheter med identifieringen
kunde uppstå, på grund av ojämnheterna som uppstod efter att påsen knöts.
Vi valde därför att fokusera extra mycket på det området vid fotograferingen för att se till att det gick att identifiera med tillräckligt hög noggrannhet. En lösning som testades var att sätta spiralkoder på handtagen vilket
förväntades att ge bättre igenkänning.
Eftersom spiralkoderna är utskrivna på klistermärken medger det att en
viss styvhet medföljer när de sitter på påsen i jämförelse med påsens material. Detta betyder att spiralkoderna inte viker sig eller följer materialet
lika lätt och kan påverka resultatet genom att göra det lättare att identifiera
spiralkoderna eftersom att spiralkoderna inte veckas likadant, gentemot om
spiralkoderna vore tryckta direkt på påsen.
3.4.1

Första prototyp

Två olika spiralkoder skrevs ut med storlekarna i diameter 3, 4, 5, 7 och 10
cm. Se bilaga 7.1 för bilder på spiralkodspåsarna. Spiralkoderna på påsarna
varierar både i storlek och utplacering på soppåsen. Siffran står för storleken
och bokstaven står för utplaceringen.
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Figur 18: Detektion, första prototyp
3.4.2

Andra prototyp

Efter resultatet 4.2 från de första prototyperna skapades 3 stycken spiralkodspåsar med identitet 1, 3, och 4. Alla med samma diameter på 4 cm,
eftersom 4 cm gav bästa resultat och valdes för resterande metoder. Detta
gjordes för att avgöra graden av korrekt identifiering av spiralkoder “intill”
varandra, eftersom dessa vinklar på spiralkoderna är lika varandra och en
inkorrekt identitet sätts på den avlästa spiralkoden.

Figur 19: Detektion, andra prototyp
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3.5

Implementation av hänsyn till färg vid identifiering

Vid tidigare avläsningar har spiralkoderna varit svart-vita i färg eftersom
bilderna transformeras om till gråskala och detta ger högsta möjliga kontrast. Vid senare utveckling av algoritmen implementerades möjligheten att
ta hänsyn till två bestämda komplementfärger, utan att förlora den höga
kontrasten vid transformering till gråskala.
Komplementfärgen förklaras vanligtvis som en färgs motstatsfärg. Dessa
används för att få största möjliga kontrast, d.v.s att de två färgerna på spiralkoden är så olika som möjligt, vilket gör det enklare att se skillnad på dem.
Från färgrummet i Figur 20 kan en triangel placeras i mitten och utifrån den
kan komplementfärgerna hämtas från motsatta sidor av triangeln genom att
gå från en punkt längs kanten, genom mittpunkten och fortsatt till andra
sidan.

Figur 20: CIE 1931 color space chromaticity diagram (Anon., 2007)
Färgtransformation till “gråskala” (implementerad här i Matlab) kan användas
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i rgb-kuben, som illustreras i Figur 21, där man mappar varje punkt i kuben
systematiskt till en linje för att få en kontrast bild ifrån färg. Efter mappningen får man alltså en gråskalebild där kontrast är högst mellan de två
förvalda ändena av linjen. I bildens tre huvuddiagonaler av kuben illustrerar
tre olika sätt att producera grå värden. I Matlab skapas alltså ett “linjärt
färgspektrum” som går mellan två komplementfärger och när en bild avläses
ersätts bildens faktiska färger som kan finnas var som helst i kuben med
motsvarande färg på den nya “linjära färgskalan” som då indelas till 256
olika “grå”-värden. På sådant vis kan samma algoritm, arbeta med spiraler
tryckta i färg eftersom alla färger mappas till en “gråskala”. Den traditionella
gråskalan är den som går genom huvuddiagonalen mot vit i färgkuben som
ger störst kontrast mellan vit och svart. Den som vi använder i detta arbete
är en annan linje som ger störst kontrast mellan grön och magenta.

Figur 21: RGB Cube. (Westland, 2015)
Genom att justera algoritmen kunde komplementfärgerna grön och rosa (magenta) användas som maximum och minimum kontrast, se Figur 22. Detta
gjorde att grön-rosa spiralkoder fick bäst kontrast medan alla andra komplementfärger, inklusive svart-vita, fick sämre kontrast (=detektion). Detta
öppnade upp möjligheterna för att kunna tillverka soppåsar i olika färger och
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ha dess spiralkoder i komplementfärgen mot påsen, där identifieringsalgoritmen förstärker färgbaserad detektion för respektive färger genom att sänka
kontrasten för övriga färger. Man behöver alltså inte göra användningen av
spiralkodsdetektering till antingen- eller val i förhållande till färg, utan genom att använda färgspiralkoder kan man öka träffsäkerheten av detektionen
av spiralkoder och tvärtom. Det här hjälper att sortera ut olika spiralkoder
eftersom färgen ger felaktiga spiralkoder sämre utgångspunkt för detektion
genom kontrastdämpning. I experiment kunde vi konstatera en dämpning av
kontrast med så mycket som 2/3 när svart-vita spiralkoder användes när systemet förväntar sig grön-rosa spiralkoder. Ytterligare en fördel med färgade
påsar är att de kan underlätta identifieringen för användaren som direkt ser
skillnad på påsarna och vet vilken påse som ska användas till respektive
avfallstyp.

Figur 22: Grön-Rosa spiralkod.
Färgavläsningen kan också minska risken för felidentifiering av fraktioner
med liknande vridningar genom att de lika fraktionerna har olika färger, och
på sådant sätt öka skillnaden mellan dem utan att behöva minska antalet
fraktioner.
Med spiralkoder i komplementfärg mot soppåsen täcks upp till 50 % mindre färgyta på soppåsen, eftersom endast den komplementfärgade delen av
spiralkoden behövs tryckas på soppåsen och mellanrummet mellan spirorna
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behåller färgen från soppåsen.
Figur 23 testades i datorgenererad miljö för två stycken färgspektrum, ett
svart-vitt och ett grön-rosa. De två vänstra spiralkoderna är spiralkod nr. 4
och de två högra är nr. 5.

Figur 23: Original bild innan transformering till gråskala.
Två identiskt utformade spiralkodspåsar togs fram, en med svart-vita spiralkoder och en med grön-rosa spiralkoder, se bilaga 7.3. Dessa fotograferades
på samma sätt som i 3.4 och användes för att avgöra om samma resultat
uppnås när bilder på prototypen avläses i jämförelse mot avläsningen i den
datorgenererade miljön.

3.6

Mätning på HEMs anläggning

På grund av begränsning av tid och resurser utfördes inte en större insamling av avfall från bostäder beskriven i insamlingsmetoden “Utdelning av
soppåsar till allmänheten” 1.2.1 En sådan undersökning hade både givit en
stor mängd data för större säkerhet i resultatet, samt en inblick i systemets
praktiska identifieringsförmåga av soppåsarna. Dock hade detta även introducerat ej kontrollerbara faktorer som transportmetoders påverkan på avfallets
kvalité. Sådan information kan vara eftertraktad för att få data på systemets
effektivitet vid en verklig tillämpning, men ligger utanför gränserna för detta
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arbete. Istället gjordes en avläsning av spiralkodspåsar med “hög kvalité”
baserat på “Inkast av soppåsar i sorteringsanläggning” 1.2.2
Två kameror, SM-G975F med upplösning på 1908x4032 pixlar (samma som
i 3.4) och GoPro Hero 7 Black med upplösning på 1920x1080 i 240fps placerades på en meters avstånd ovanför ett transportband på HEM som löper
genom deras avslagare som avläser transportbandet och sorterar bort gröna
påsar. Kamerorna placerades före och efter denna avslagare för inspelning av
totalt insläppta soppåsar och genomsläppta soppåsar. Inspelningen utfördes
under en dags drifttid på anläggningen, där ett ordinarie lass av blandade
soppåsar från Halmstads kommun tömdes på transportbanden för sortering.
Samma kameror användes också för inspelning av spiralkodspåsar som
släpptes på transportbandet under drift, fri från övriga soppåsar från Halmstad. Spiralkodspåsarna släpptes på transportbandet före avslagaren, och
plockades sedan upp från transportbandet efter avslagaren. Detta gjordes
12 gånger. Följande spiralkodspåsar användes, se bilaga 7.3 för bilder.
• 6 st vita soppåsar med spiralkodsidentiteter 2, 3, 4, 5, 6 och 7.
• 6 st vita soppåsar med spiralkodstejp, se 3.7. Med spiralkodsidentiteter 2,
3, 4, 5, 6 och 7.

3.7

Spiralkodstejp

Ytterligare en lösning för källsortering är att dela ut en eller flera tejprullar med olika spiralkoder tryckta på tejprullarna till hushållen. Med denna
lösning behövs ej speciella soppåsar för respektive avfall. Avfallet sorteras i
hushållen och innan soppåsen lämnar hushållen tejpas spiralkodstejpen runt
soppåsen. Vilken spiralkodstejp som skall användas beror på soppåsens innehåll.
Eftersom färgade soppåsar inte används med denna lösning är det inte lämpligt
att denna teknik komplettera dagens teknik med färgsortering. Detta ställer
ett högt krav på att spiralkoderna helt kan ersätta färgsorteringen med minst
samma eller högre resultat i form av sorteringsgrad.
Svart-vita spiralkoder med identiteter 2, 3, 4, 5, 6 och 7 placerades på en
genomskinlig tejp. Tejpen virades runt sex stycken vita soppåsar, två varv
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per soppåse i ett kryssmönster. Dessa fotograferades på samma vis som i
avsnitt 3.4 samt att de filmades på HEM.

Figur 24: Soppåse med spiralkodstejp.

3.8

Spiralkodspåsar med smuts

En stor fördel med spiralkoderna är att det endast krävs ett få antal identifierade spiralkoder för att med god säkerhet kunna avgöra soppåsens avfallsinnehåll. Vilket innebär att endast kraftigt nedsmutsade soppåsar inte
förväntas att kunna identifieras, dock kan identifieringen av delvis nedsmutsade spiralkoder påverkas.
För bästa möjliga utvärdering skulle ett större test behövas göras, där färgade
spiralkoder trycks upp på dess motsvarande färgade soppåsar och som sedan
delas ut till hushåll under en period för att se hur naturligt förekommande
smuts påverkar identifieringen av spiralkodspåsarna. Dock har insamlingsmetoden en mycket stor påverkan på hur nedsmutsade soppåsarna blir, vilket
är ett ytterligare uppdrag för kommunerna för att få så rena soppåsar som
möjligt.
För att efterlikna nedsmutsade spiralkodspåsar kan ett filter med partiklar
implementeras över bilden i Matlab som gör att man kan simulera störningarna.
Störningarna kan justeras i täthet för att undersöka vad systemet tål.
Efter test på HEM:s anläggning 3.6 blandades spiralkodspåsarna tillsammans
med ett lass vanliga sopor från Halmstads kommun. Detta lass filmades under en ordinarie sopsortering på anläggningen för att se om spiralkodspåsarna
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kunde identifieras tillsammans med övrigt avfall samt nedsmutsning.
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4
4.1

Resultat
Detektion i datorgenererad miljö

Resultat från undersökning enligt metod 3.3.

Figur 25: Filter, sma2 = 15, gammaf = 2

Figur 26: Halvspiralkodstest, 5st identifierade spiralkoder
Spiralkod storlek 240x240 pixlar. Filter för denna spiralkod, se Figur 25.
Största täckning med identifikation på 122 pixlar. Vilket motsvarar att 49.2%
av spiralkoden behöver vara synlig vid identifiering vid t.ex. en vikning på
påsen, se Figur 26.
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Figur 27: Vinkelavläsning
Vinkeltest utfördes med lyckad identifikation för latitudvinklar ned till 33.8◦
i vårt prototypsystem.

4.2

Avläsning av första prototyptest

Resultat från undersökning enligt metod 3.4 och 3.4.1. Se bilaga 9.1 för bilder
på prototyper av de testade spiralkodspåsarna. Siffrorna för de identifierade spiralkoderna är antal per bild. 50 st bilder skapades och analyserades
per spiralkodsstorlek. Filter 25 användes. Sma2 justerades efter storlek på
respektive spiralkodsstorlekar.
Spiralkodstorlek
3 cm
4 cm
5 cm
7 cm
10 cm

Rättidentifierade
spiralkoder
3.56 st
3.08 st
2.82 st
1.3 st
0.38 st

Felidentifierade
spiralkoder
0.08 st
0.03 st
0 st
0 st
0 st
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Rättidentifierade
soppåsar
100 %
100 %
100 %
80.23 %
30.77 %

4.3

Avläsning av andra prototyptest

Resultat från undersökning enligt metod 3.4 och 3.4.2. Resultatet visas med
två histogram per spiralkod i figur 28, 29 och 30. Det vänstra histogrammet
visar hur många spiralkoder som avlästes och tilldelades en viss identitet,
samt vilken identitet. X-axeln är den detekterade spiralkodens identitet 010. Y-axeln är antalet identifierade spiraler. Det högra histogrammet visar
hur många spiralkoder som hittades per bild. X-axeln visar antalet spiralkoder. Y-axeln är antalet bilder. Här räknas också med de spiralkoder som
är felidentifierade. Alla spiralkoder är av samma storlek och alla påsar har
samma antal och placering av spiralkoder.
Spiralkod 1
Totalt hittade spiraler: 524 st
Korrekt identifierade spiraler: 505 st (96.374 %)
Medelantal spiraler identifierade: 14.9714 st (av totalt antal)

Figur 28: Spiralkod 1. Storlek 4cm
Spiralkod 3
Totalt hittade spiraler: 667 st
Korrekt identifierade spiraler: 587 st (88.006 %)
Medelantal spiraler identifierade: 13.34 st (av totalt antal)
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Figur 29: Spiralkod 3. Storlek 4cm
Spiralkod 4
Totalt hittade spiraler: 386 st
Korrekt identifierade spiraler: 348 st (90.1554 %)
Medelantal spiraler identifierade: 13.7857 st (av totalt antal)

Figur 30: Spiralkod 4. Storlek 4cm

4.4

Avläsning av tredje prototyptest

Se bilaga 7.2 för alla resultat. Bästa resultat från vit spiralkodspåse i labbmiljö. Spiralkod5.
Totalt hittade spiraler: 1711 st
Korrekt identifierade spiraler: 1660 st (96.74 %)
Medelantal spiraler identifierade: 34.22 st (av totalt antal)
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Figur 31: Spiralkod 5. Storlek 4cm
Resultat från försöket med spiralkodstejp i labbmiljö enligt metod 3.7.
Spiralkod 5.
Totalt hittade spiraler: 498 st
Korrekt identifierade spiraler: 473 st (93.85 %)
Medelantal spiraler identifierade: 9.96 st (av totalt antal)

Figur 32: Tejpade spiralkoder. Spiralkod 5. Storlek 4cm
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4.5

Färgavläsning

Figur 33: Vänster: Svart-vit kontrast. Höger: Grön-rosa kontrast
I figur 33 visas resultatet efter transformering av figur 23 till gråskala med ett
svart-vitt färgspektrum och ett grön-rosa i datorgenererad miljö. Man kan se
att kontrasten sjunker för de spiralkoder som inte är av de färger som filtret
är anpassat till.

Figur 34: Svart-vit kontrast
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Figur 35: Rosa-grön kontrast
Figur 34 och Figur 35 visar resultatet efter bildtransformering till gråskala
på prototyppåsarna efter skala på svart-vita färger samt skala på grön-rosa
färger. Den vänstra bilden visar bilden i gråskala, den högra visar vinkelavläsningen.
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Bilaga 7.3 visar statistiken efter avläsning på 50 st påsar med svart-vita spiralkoder och 50 st påsar med grön-rosa spiralkoder efter metod 3.5.
Svart-vita spiralkoder.
Totalt hittade spiraler: 263 st
Korrekt identifierade spiraler: 250 st (95.057 %)
Medelantal spiraler identifierade: 5.26 st (av totalt antal)

Figur 36: Svart-vita spiraler med svart-vit kontrast
Grön-rosa spiralkoder.
Totalt hittade spiraler: 140 st
Korrekt identifierade spiraler: 137 st (97.8571 %)
Medelantal spiraler identifierade: 2.8 st (av totalt antal)

Figur 37: Rosa-gröna spiraler med rosa-grön kontrast
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5

Diskussion

Syftet med denna rapport har varit att undersöka spiralkoders möjlighet att
appliceras på området sopsortering. Detta för att förbättra och förenkla sopsortering för hushållsavfall.
Tester i labbmiljö visar på 100% identifieringsgrad. En sorteringsgrad på
100% är rimlig i labbmiljö men ej i verklig miljö. Projektet “Försöket med
Gröna påsen” i Stockholm 2013 [7] visade på 95% i utsorteringsgrad som
mest. Den uppgiften baseras på flertalet tester och mätningar som gjordes i
en sopsorteringsanläggning i Södertälje.
Utsorteringsgraden från olika anläggningar med “gröna påsen” togs fram
i 1.1.2. tre av fem anläggningar redovisade 97%. Det är samma värde som
leverantören optibag garanterar för systemet. Där visas att 97% är den gräns
som spiralkodstekniken behöver uppnå för att kunna vara ett intressant alternativ till dagens färgbaserade sortering. Stockholm har en betydligt lägre
utsorteringsgrad jämfört mot de andra. Det kan förklaras med att de saknar en negativ avslagare som slår bort påsar som inte är gröna men som av
misstag följt med i den första avslagaren. Stockholmsanläggningen har därför
valt att öka kraven för en grön påse i detektorn och på så sätt minska antalet
icke gröna påsar som följer med av misstag vilket ger en renare grön fraktion.
Nackdelen blir att fler gröna påsar missas och hamnar i brännbart.
Vita påsar med svartvita spiralkoder matades in i HEMs sorteringsanläggning.
Dessa påsar filmades när de åkte på bandet genom detektorn och avslagaren.
På grund av felaktigt val av kamera så kunde inte filmmaterialet analyseras
som planerat. Det finns därför inget resultat för bildmaterialet ifrån detta
test. Om testet skulle göras om så bör istället en höghastighetskamera som
klarar av att fånga skarpa bilder av påsarna när de färdas i 4m/s användas.
Det finns flera alternativ till att sortera med spiralpåsar. Att slänga allt
avfall i samma påse och sortera det på fragmentnivå 2.5.1 i en stor sorteringsanläggning är en lösning. Det krävs stora komplicerade anlägningar för
att sortera vilket ger höga investerings och driftkostnader. Enligt [4] är det
mer effektivt att sortera avfallet direkt i hemmet.
RFID-taggar 2.5.4 utgår från att materialet sorteras i hemmet precis som
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spiralkodspåsar. Tillverkningen av RFID-taggarna kostar mer än tillverkning av spiralkodspåsar. Taggarna lämnar även metallrester i alla fraktioner
vilket inte är bra för miljön.
Fyrfackstunnor 2.5.5 har visats vara en bra lösning för att få fler att sopsortera. Tekniken tvingar hushållen till att sortera då allt avfall inte ryms i
behållaren för brännbart. Det positiva med tunnorna är också dess nackdel
då de olika facken fylls olika fort och därför inte alltid räcker till. Sopbilen blir
heller sällan full, eftersom den måste tömmas så fort ett fack är fullt. Det ger
även fler tömningar och lastkapaciteten används ej fullt ut. Spiralpåsar har
inte detta problem eftersom att hushållen då bara har en tunna och sopbilen
endast har ett fack. Sopbilen behöver aldrig åka med tomrum eftersom att
den kan tömma tunnor tills den är helt full. I [9] så kom man fram till att
fyrfacks-systemet kostar mer för kommunerna att investera i än färgbaserad
sopsortering eftersom att samtliga soptunnor och sopbilar måste bytas ut
och fler körningar krävs. Färgidentifiering 2.5.2 är väldigt lik metoden med
spiralpåsar. Det enda som skiljer dem är identifierings elementet. därför kan
det antagas att dessa tekniker har samma kostnad för installation och drift
för kommunerna.
Streckkoder eller QR-koder 2.5.3 kan användas som fraktionsidentifierande
element på soppåsar. De kan maskinläsas automatisk och till skillnad mot
spiralkoder så innehåller de mycket information på liten yta. Streckkoder och
QR-koder löser problemet med att identifiera soppåsen. Det krävs dock att
koden är väl synlig och rätt vinklad mot kameran för att identifieras. Hela
Streckkoden eller QR-koden måste synas för att identifieras till skillnad mot
Sprialkoder där upp till 50,8% kan döljas 3.3. Spiralkoder identifieras invariant av rotation och skala. De ger även en position i bilden som kan användas
för att veta var påsen befinner så att avslagning av felaktig påse kan undvikas
ifall att två påsar av olika fraktion befinner sig nära varandra. En spiralkods
positionerings funktion skulle kunna användas för att hitta positionen av en
streckkod eller QR-kod på en soppåse. På så sätt kan styrkorna från de båda
teknikerna kombineras likt de färgade spiralkodspåsarna för ökad detektion.
Sortering av sjukhus avfall med spiralkoder utvecklas i USA. Där skannas
streckkoder på sprutor och annat materiel för att placeras i rätt behållare av
en digitaliserad soptunna[24]. Sorteringen baseras precis som spiralkods tekniken på att avfallet märks upp med en identifierare som avläses maskinellt.
Identifieringen skulle kunna ske med spiralkoder tryckta på materielet och
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då få position för att få tag i materialet med en robotarm som flyttar det till
rätt behållare.
Färgavläsningen av grön-rosa spiralkoder i respektive färgspektrum gav mycket goda resultat i den datorgenererade miljön. Efter att prototyppåsarna
analyserades gav soppåsen med grön-rosa spiralkoder betydligt sämre resultat i jämförelse mot soppåsen med svart-vita spiralkoder. Detta beror på att
färgen förvrängdes vid utskrift och fotografering. Bildmaterialet innehöll inte
samma nyans av den gröna och rosa färgen som orginal bilden i datorn. Det
resulterade i att kontrasten blev mycket lägre mellan färgerna, se figur 34 och
figur 35. Detta betyder att om färg skall användas bör detekteringsalgoritmens transformation anpassas för de faktiska färger av påsarna som uppstår
efter utskrift, vilket inte gjordes i detta arbete. Alternativt skulle utskriften
kunna optimeras för att framställa korrekt önskade färger på påsarna.
Sortering i hemmet är det mest effektiva sätt att sortera. Det ger rena fraktioner vilket gör återvinning av materialet effektivare och mer lönsamt. Att
använda spiralkoder för att identifiera soppåsar för sopsortering förenklar eftersom att avfallet sorteras i påsar direkt. Dessa slängs enkelt i en och samma
soptunna. Blir det enklare så ökar intresset vilket leder till att mer återvinns.
Det i sin tur resulterar i att kommuner får mer material som kan omvandlas
till en inkomst istället för att brännas eller läggas på hög i soptippar. Det
kretslopp som då bildas bidrar till minskat behov av att ta nya resurser från
jorden. Istället används de vi redan tagit och gör det mesta utav dem.
Identifieringen av soppåsar är inte begränsad till att användas för sortering
av avfall utan kan även användas för andra syften. Skulle tekniken användas
för att räkna och kontrollera var avfall kommer ifrån så är det viktigt att
det utförs på en nivå och ett sätt som inte inskränker individers integritet.
Det får aldrig användas på ett sätt som diskriminerar och hänger ut personer.
Trots att avläsningen i praktisk miljö inte lyckades göras inom tidsramen
för detta arbete bevisades systemets görbarhet både teoretiskt i datorgenerad miljö [4.1] och i praktisk labbmiljö [4.2] [4.3]. Eventuella vidareundersökningar skulle då vara att genomföra avläsningen i en sorteringsanläggning tillsammans med vanligt avfall för att ta fram identifieringsgraden på
spiralkodspåsarna i praktisk miljö. I förekommande fall av ytterligare vidareundersökning är nästa steg en implementation av systemet inom ett
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försöksområde, som beskrivet i “Utdelning av soppåsar till allmänheten”
[1.2.1], för att ge den faktiska utsorteringsgraden.
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6

Slutsatser

Från resultatet av den första prototypen 4.2 visade det sig att de större spiralkoderna gav en kraftig minskning i möjlighet att identifiera spiralkoderna.
Eftersom färre spiraler kan få plats på en påsyta, blir större spiraler inte ett
fördelaktigt sätt att identifiera påsen. För att få en lyckad identifiering krävs
det att ca 50 % av den individuella spiralkoden är synlig på bilden. Därför
har mängden täckt yta på soppåsarna av spiralkoderna inte någon större betydelse, utan endast hur många spiralkoder som synliga för kameran vid ett
visst tillfälle. Spiralkoder med diameter på 4 cm gav bäst resultat för påsar
som har samma form och storlek som dagens gröna avfallspåsar i Halmstads
kommun. Därför användes denna storlek vid test av den andra prototypen.
Resultat från test av den andra prototypen 4.3 visade en korrekt identifiering
på ca 91.5 % per individuell spiral. Majoriteten av felidentifieringarna resulterade i en identifiering på identitetsnummret “bredvid”, i identitetsrymden,
dvs spiralens vridningsvinkel. Det problemet skulle kunna lösas genom en
fraktionsuppdelning på fem fraktioner, dvs. varannat identitetsnummer. Notera att identifieringen på 91.5 % är genomsnittet av hur många spiralkoder
som har identifierats med korrekt identitet, inte antalet soppåsar. Redan vid
ihopslagning av 2 individuella spiralers identitet på samma påse sjunker felet
kvadratiskt. Vid n identifierade (oavsett om det är rätt) spiraler blir identifieringsgraden av själva påsen 1−(1−0.915)n . För n = 3 blir identifieringsnivån
0.999, dvs så gott som 100 %. Den typen av kombinationsbaserad slutsats
som leder till exponentiell förbättring saknar en färgbaserad påsidentifiering.
Avläsning av den tredje prototypen 4.4 gav ett snitt på 92.04 % korrekt
identifiering av individuella spiralkoder med ett snitt på 29.56 st spiralkoder
per bild. Under avläsning av spiralkodspåsarna i labbmiljö har en korrekt
identifiering av alla spiralkodspåsarna gjorts på 100 %.
Soppåsarna med tejpade spiralkoder gav utan större förväntning en god
korrekt identifering av spiralkoderna på 93.85 %, med ett antal spiralkoder per bild på 9.96 st. I jämförelse med 29.56 st från den tredje prototypen med spiralkoder tryckta över hela påsen är detta svagare, dock är det
fortfarande en lyckad identifiering ca tio gånger om. Vid kraftigt nedsmutsade soppåsar förväntas siffran att sjunka ytterligare, “smuts-test” med dessa
soppåsar behövs därav utföras för att avgöra om siffran är tillräcklig.
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7
7.1

Bilagor
Prototyp #1

Figur 38: Från vänster till höger: 4-A, 5-C, 10-B
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Figur 39: 7-C

7.2

Prototyp #3

Figur 40: Spiralkod 2, 3 och 4.

Figur 41: Spiralkod 5, 6 och 7.
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Spiralkod 2.
Totalt hittade spiraler: 1277 st
Korrekt identifierade spiraler: 1186 st (92.58 %)
Medelantal spiraler identifierade: 25.54 st (av totalt antal)

Figur 42: Spiralkod 2. Storlek 4cm
Spiralkod 3.
Totalt hittade spiraler: 1522 st
Korrekt identifierade spiraler: 1329 st (87.32 %)
Medelantal spiraler identifierade: 30.44 st (av totalt antal)

Figur 43: Spiralkod 3. Storlek 4cm
Spiralkod 4.
Totalt hittade spiraler: 1551 st
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Korrekt identifierade spiraler: 1486 st (95.26 %)
Medelantal spiraler identifierade: 31.02 st (av totalt antal)

Figur 44: Spiralkod 4. Storlek 4cm
Spiralkod5 .
Totalt hittade spiraler: 1711 st
Korrekt identifierade spiraler: 1660 st (96.74 %)
Medelantal spiraler identifierade: 34.22 st (av totalt antal)

Figur 45: Spiralkod 5. Storlek 4cm
Spiralkod 6.
Totalt hittade spiraler: 1285 st
Korrekt identifierade spiraler: 1193 st (92.84 %)
Medelantal spiraler identifierade: 25.7 st (av totalt antal)
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Figur 46: Spiralkod 6. Storlek 4cm
Spiralkod 7.
Totalt hittade spiraler: 1522 st
Korrekt identifierade spiraler: 1333 (87.52 %)
Medelantal spiraler identifierade: 30.44 st (av totalt antal)

Figur 47: Spiralkod 7. Storlek 4cm
Spiralkod 5. Tejpad
Totalt hittade spiraler: 498 st
Korrekt identifierade spiraler: 473 st (93.85 %)
Medelantal spiraler identifierade: 9.96 st (av totalt antal)
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Figur 48: Tejpade spiralkoder. Spiralkod 5. Storlek 4cm

7.3

Färgtest

Figur 49: Svart-vita och Grön-rosa spiralkodspåsar.
Spiralkod 1.
Totalt hittade spiraler: 263 st
Korrekt identifierade spiraler: 250 st (95.057 %)
Medelantal spiraler identifierade: 5.26 st (av totalt antal)
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Figur 50: Svart-vita spiraler med svart-vit kontrast
Spiralkod 1.
Totalt hittade spiraler: 239 st
Korrekt identifierade spiraler: 237 st (99.1632 %)
Medelantal spiraler identifierade: 4.78 st (av totalt antal)

Figur 51: Svart-vita spiraler med rosa-grön kontrast
Spiralkod 1.
Totalt hittade spiraler: 140 st
Korrekt identifierade spiraler: 137 st (97.8571 %)
Medelantal spiraler identifierade: 2.8 st (av totalt antal)
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Figur 52: Rosa-gröna spiraler med rosa-grön kontrast
Spiralkod 1.
Totalt hittade spiraler: 104 st
Korrekt identifierade spiraler: 101 st (97.1154 %)
Medelantal spiraler identifierade: 2.08 st (av totalt antal)

Figur 53: Rosa-gröna spiraler med svart-vit kontrast
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