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Projektbeskrivelse til Unge Forskere 
Senior 

*Navn og titel 
 
Navn(e):  
Markus Valdemar Grønkjær Jensen, Adian Khair Øllegaard, Nicolai Emil Damm 
 
Projektets titel: 
Den Selvsorterende Skraldespand 
 

*Kategori (sæt ét kryds):        
      
Life Science   ______                     Physical Science ______                              Technology ___X___ 
 

*Vigtig baggrundsviden 
Dette afsnit skal indeholde svar på: 
 

1) Hvordan blev du opmærksom på det problem du vil undersøge/har undersøgt? (kort) 
Rundt omkring i verden er det et stort problem at sortere affald, hvorved det kan blive genbrugt. Der er utrolig 
meget affald, der ryger ud i naturen, der er store mængder affald, der strømmer ud i havene, og der er stor 
eksportering af affald til U-lande hvor alt dette ophober sig og skader flora og flauna. 
 

2) Hvorfor synes du, det er fedt at undersøge lige netop dette problem? (kort) 
Vi synes det er fedt, fordi vi ud fra eksperimentelle forsøg kan finde frem til nomotetiske antagelser af, hvordan 
man kan sortere affald efter objekters lyd. Samtidig er det fedt at kunne anvende dette sammen Machine 
Learning, hvor vi kan se, at en computer selv kan finde en empirisk sammenhæng mellem objekter og deres 
tilhørende lyd. Desuden har det været sjovt at bygge en skraldespand, som selv kan sortere affald. Derudover er 
det sjovt at arbejde med et område, altså lydidentifikation, som har mange anvendelsesmuligheder. 
 

3) Hvilken baggrundsviden har du inden for emnet? Beskriv centrale teorier og generel viden, 
som dit projekt bygger på. (VIGTIGT: angiv kilder, hvor det er relevant) 

I og med at vi har deltaget i Science Cup med samme projekt (dog en anden synsvinkel) har vi rimelig meget 
baggrundsviden, det er dog ikke alt der er relevant for det nye synspunkt. Vi ved blandt andet meget om: 

• Affaldsproblemet (som beskrevet under punkt 1) 
o Affaldsproblematikken i Danmark 

Pressede skraldemænd sorterer ikke skrald https://www.tv2east.dk Sidst besøgt: 10/1/2020 

https://www.tv2east.dk/nyheder/06-04-2019/1930/pressede-skraldemaend-sorterer-ikke-skrald 

 

Plastic Recycling with NIR-Spectroscopy https://oceanoptics.com Sidst besøgt: 10/1/2020 

https://oceanoptics.com/plastic-recycling-nir-spectroscopy/ 

 

Hvad sker der med det sorterede affald? https://genanvend.mst.dk Besøgt sidst: 10/1/2020 

https://genanvend.mst.dk/materialer/materialer/hvad-sker-der-med-det-sorterede-affald/ 

 
o Affaldsudledning 

Eight million tonnes of plastic are going into the ocean each year www.theconversation.com Sidst besøgt den 10/1/2020 

https://theconversation.com/eight-million-tonnes-of-plastic-are-going-into-the-ocean-each-year-37521 

 

Affaldsstatistikken 2016 www.mst.dk Sidst besøgt den 10/1/2020 

https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2018/06/978-87-93710-39-9.pdf 

 
 

• Hvordan de førende sorteringsanlæg fungerer til at sorterer de materialer som vi har valgt at sortere 
(plastic, metal og glas) 

Hvad sker der med det sorterede affald? https://genanvend.mst.dk Besøgt sidst: 10/1/2020 

https://genanvend.mst.dk/materialer/materialer/hvad-sker-der-med-det-sorterede-affald/ 

 

https://www.tv2east.dk/
https://www.tv2east.dk/nyheder/06-04-2019/1930/pressede-skraldemaend-sorterer-ikke-skrald
https://oceanoptics.com/
https://oceanoptics.com/plastic-recycling-nir-spectroscopy/
https://genanvend.mst.dk/
https://genanvend.mst.dk/materialer/materialer/hvad-sker-der-med-det-sorterede-affald/
http://www.theconversation.com/
https://theconversation.com/eight-million-tonnes-of-plastic-are-going-into-the-ocean-each-year-37521
http://www.mst.dk/
https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2018/06/978-87-93710-39-9.pdf
https://genanvend.mst.dk/
https://genanvend.mst.dk/materialer/materialer/hvad-sker-der-med-det-sorterede-affald/


Navne: Markus Valdemar Grønkjær Jensen, Adian Khair Øllegaard & Nicolai Emil Damm 
Oprindelse: Egaa Gymnasium, 3.x 

2 
 

• Fouriertransformation og egenfrekvenser 
o Lydbølger 

Møller Jensen, Pia & Møller Jensen, Christian, Sensorer: Anvendt el-lære, kapitel: Videregående - Laplace- og 

Fouriertransformationerne 

 

Egenfrekvens www.denstoredanske.dk Sidst besøgt den 10/1/2020 

http://denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Teknik/Bygningsstatik,_teknisk_statik_og_styrkel%C3%A6re/egenfrekven

s 

 

Lyd www.fysikleksikon.nbi.ku.dk Sidst besøgt den 10/1/2020 

https://fysikleksikon.nbi.ku.dk/l/lyd/ 

 

Resonans www.denstoredanske.dk  Sidst besøgt den 10/1/2020 

http://denstoredanske.dk/It%2c_teknik_og_naturvidenskab/Fysik/Klassisk_mekanik_og_kvantefysik/resonans 

 
• Elasticitet i forbindelse med egenfrekvenser for materialer og objekter 

o Poisson ratio 
www.engineeringtoolbox.com  Sidst besøgt den 10/1/2020  
https://www.engineeringtoolbox.com/poissons-ratio-d_1224.html 

o Youngs Modulus 
Shenoy, Mahesh www.khanacademy.ord Sidst besøgt den 10/1/2020 

https://www.khanacademy.org/science/in-in-class11th-physics/in-in-mechanical-properties-of-solids/in-in-
stress-strain-and-modulus-of-elasticity/v/youngs-modulus-of-elasticity 

• Vibrationer 
Eigenfrequency Analysis https://www.comsol.com Sidst besøgt den 10/1/2020  

https://www.comsol.com/multiphysics/eigenfrequency-analysis 

 
 
Vejledende kommentarer 
Dette afsnit leder frem til det næste afsnit “Projektets centrale spørgsmål”.  
Under pkt. 1) og 2) ser juryen på, hvilken motivation og nysgerrighed du er drevet af.  
Under pkt. 3) har du mulighed for at fremhæve de centrale teorier og den generelle viden, som undersøgelsen 
bygger på. Spar ikke på detaljerne! 
 
Det er vigtigt for juryen at kende baggrunden for projektet for bedre at kunne forstå projektet. Betragt dette 
som opvarmningen. Jo bedre du har sat juryen ind i baggrunden, jo lettere har de ved at sætte sig ind i 

dine/jeres tanker med projektet og jo større er sandsynligheden for at du går videre til semifinalerne. 

*Projektets centrale spørgsmål  
Dette afsnit skal indeholde 

1) Hovedspørgsmål  
Hvilket hovedspørgsmål undersøger du i projektet? (formuleret så præcist som muligt). 

Hvordan kan man forbedre lydidentifikationssystemet, så der er større sikkerhed for succes under automatisk 
sortering af affald. Kan denne forbedring ses i praksis i forbindelse med en skraldespand, der anvender machine 
learning til at finde empiriske sammenhænge? 
 

2) Underspørgsmål  
Angiv hvilke 3-5 underspørgsmål du vil undersøge for at finde svar på dit hovedspørgsmål.  

• Hvad er den teoretiske sammenhæng mellem egenfrekvens og materiale? 
• Hvordan kan man optimalt bygge en skraldespand som inkorporerer vores lydidentifikationssystem til 

sortering af plastic, metal og glas? 
• Hvordan kan man eksperimentelt finde frem til hvilken materiale plade der fungerer bedst til 

frembringelse af affaldets egenfrekvens? 
• I hvor høj grad kan vi sorterer de forskellige materialer ved vores lydidentifikationssystem 

(succesratio), og hvad er begrænsningerne? 
• I hvilke andre sammenhænge kunne lydidentifikation anvendes til forbedring af verdens kvaler? 

 
 
Vejledende kommentarer 

Afsnittet her skal betragtes som en afgrænsning af projektet. Det vil sige, det er her, du viser, hvor fokus for 
undersøgelsen ligger. Hvis der skal mere end fem problemstillinger til for at besvare dit hovedspørgsmål, er det 
tegn på, at problemformuleringen er for bred. 
 
Juryen vil være opmærksom på, om undersøgelsen hænger sammen, fx ved at se på om underspørgsmålene kan 
give svar på hovedspørgsmålet. Det er vigtigt, at projektet er skarpt fokuseret, så du ikke kommer til at love at 
undersøge alt for meget på en gang. 
 

http://www.denstoredanske.dk/
http://denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Teknik/Bygningsstatik,_teknisk_statik_og_styrkel%C3%A6re/egenfrekvens
http://denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Teknik/Bygningsstatik,_teknisk_statik_og_styrkel%C3%A6re/egenfrekvens
http://www.fysikleksikon.nbi.ku.dk/
https://fysikleksikon.nbi.ku.dk/l/lyd/
http://www.denstoredanske.dk/
http://denstoredanske.dk/It%2c_teknik_og_naturvidenskab/Fysik/Klassisk_mekanik_og_kvantefysik/resonans
http://www.engineeringtoolbox.com/
https://www.engineeringtoolbox.com/poissons-ratio-d_1224.html
http://www.khanacademy.ord/
https://www.khanacademy.org/science/in-in-class11th-physics/in-in-mechanical-properties-of-solids/in-in-stress-strain-and-modulus-of-elasticity/v/youngs-modulus-of-elasticity
https://www.khanacademy.org/science/in-in-class11th-physics/in-in-mechanical-properties-of-solids/in-in-stress-strain-and-modulus-of-elasticity/v/youngs-modulus-of-elasticity
https://www.comsol.com/
https://www.comsol.com/multiphysics/eigenfrequency-analysis
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*Eksperter 
Dette afsnit skal indeholde svar på: 
 

1) Hvilke eksperter kunne du tænke dig at tale med? Begrund dit valg. 
Vi tænker, at det kunne være sjovt at besøge et sorteringsanlæg, og vi har her haft kontakt med et 
sorteringsanlæg i Ålborg. 
 

2) Hvem har du allerede talt med (hvis du har talt med nogen)?  
Vi har allerede haft kontakt med nogle ingeniører og en chef for bæredygtighed og udvikling i Ålborg kommune. 
 

3) Hvilke spørgsmål har du eventuelt allerede bedt om hjælp til (fra eksperterne)? Og hvilke 
spørgsmål overvejer du eventuelt at spørge om hjælp til? 

Lydfiltre har vi snakket om med en ingeniør i forhold til at filtrerer baggrundsstøj fra. Dette er dog ikke noget vi 
lige har arbejdet på endnu. Vi har desuden prøvet at få kontakt med Abe Davis fra MIT som arbejder med noget 
der minder meget om vores. Derudover har vi ikke haft brug for hjælp til det, vi har lavet endnu. 
 
Vejledende kommentarer 
Vi forventer, at du i en eller anden grad får hjælp fra din lærer. Det juryen har brug for at vide her er at høre, 
hvem udenfor din skole du har inddraget eller godt kunne tænke dig at inddrage i projektet. 
 
Juryen vil se det som en væsentlig styrke af dit projekt, hvis du har undersøgt, hvem der har ekspertviden 
indenfor dit område, og at du overvejer, om det giver mening at inddrage dem i dit projekt. Det er ikke sikkert, 
at det lykkes dig at finde samarbejdspartnere, men det er vigtigt, at du overvejer det/forsøger. 

*Selve undersøgelsen 
Dette afsnit skal indeholde svar på: 
 

1) Hvilke eksperimenter/undersøgelser har du gennemført? Eller hvilke planlægger du at 
gennemføre? 

Vi har lavet et forsøg i forbindelse med Science Cup som påviste at det er muligt at se forskel i objekter af  
forskellige materialers fourierspektre. Derudover har vi lavet et forsøg hvor vi undersøger hvilken plade der er 
mest optimal til frigivelse af objekternes egenfrekvenser, og herved gør det nemmest at klassificerer i 
henholdsvis plastic, metal og glas. Desuden skal vi lave et forsøg hvor vi tester vores prototypes succes ratio. 
 

2) Hvis der indgår eksperimenter i projektet, så skriv hvordan de er udført/skal udføres.  
Forsøget der indgår i projektrapporten er det andet nævnte forsøg. Dette er altså beskrevet i projektrapporten, 
men herunder ses et billede af opstillingen: 

 
Som det ses er fremgangsmåden at tabe forskellige objekter bestående af plastic, metal og glas på en række 
plader af forskellige materialer (ovenfor ses en træplade, men vi anvender også forskellige stenplader osv.). 
Herefter anvender vi Machine Learning til at se ved hvilken plade en computer nemmest kan finde en empirisk 
sammenhæng. 
 
Vejledende kommentarer 
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Dette afsnit skal give juryen viden om, hvordan du har undersøgt underspørgsmålene, eller hvordan du har 
tænkt dig at gøre det. Skriv så detaljeret som muligt! 
Under pkt. 1) notér hvilket underspørgsmål den enkelte eksperiment/undersøgelse giver svar på. Vær så specifik 
som muligt. Hvis du har gennemført en titrering, så skal du skrive det osv. 
Under pkt. 2) må du meget gerne bruge illustrationer og figurer. Dette punkt svarer til fremgangsmåden og 
forsøgsopstillingen i en rapport. 

Centrale resultater  
Dette afsnit skal give svar på: 

 
1) Hvilke resultater har du opnået indtil videre? 

Vi har opnået at det er muligt at kende forskel på materialer ud fra deres lyd, samt at en computer kan gøre 
dette ved Machine Learning. 
Nedenstående var sammenhængen vi fandt mellem de tre forskellige materialer generelt: 

 
Selvfølgelig prøvede på mange flere objekter, og tog også målinger for samme objekt op til flere gange. 
 
Vejledende kommentarer 
Indsæt gerne tabeller, figurer eller anden afbildning af resultaterne. Hvis du ikke allerede har haft muligheden 
for at genere resultater fra undersøgelsen, er det også helt fint. Du kan evt. Skitsere, hvilke resultater du regner 
med at opnå. Du behøver ikke at skrive noget i dette felt. 

Hovedkonklusion og videre arbejde 
Dette afsnit skal give svar på: 
 

1) Hvad kan du konkludere ud fra de foreløbige resultater?  
Dette var konklusionen fra tidligere: 
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2) Hvilke nye spørgsmål rejser projektet, og er der nogle af dine underspørgsmål, som du ikke 

har kunnet få svar på?  
Der har været nogle mulige problemer hvis denne skraldesorteringsmekanisme skulle fungere i industriel 
sammenhæng. Herunder: 

• Hvad hvis objektet består af flere materialer? 
• Hvad hvis to eller flere objekter falder ned på samme tid? 
• Hvordan kan man gøre mekanismen hurtigere? 

Disse spørgsmål har vi tænkt over og fundet eventuelle løsninger på. 
 
Vejledende kommentarer 
Under pkt. 1) skal du være meget præcis. Juryen vil se på, om du kan skelne mellem, hvad du kan sige, og hvad 
du ikke kan sige på baggrund af resultaterne. Det er altså vigtigt, at du kun konkluderer noget, som du har 
belæg for. 
Under pkt. 2) har du mulighed for at vise juryen den indsigt, du har i projektet, og på hvilken måde du er blevet 
klogere igennem projektet. 

Bilag  
Her kan du indsætte eventuelle bilag. Det kan være modeller, data eller figurer fra tidligere rapporter, du selv 
har udført, som er centrale for projektet.  
 

Vi har tidligere lavet en prototype, som vi kaldte iSort, som desværre er gået bort ☹. Men heldigvis nåede vi at 

tage en video af denne hvor den sorterede en plasticflaske og en metaldåse. Videoen kan findes her: 
 
https://drive.google.com/file/d/1_1bepIBynBxl_44LY5oHb0jDuY-s8Z81/view?usp=sharing 
 

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1_1bepIBynBxl_44LY5oHb0jDuY-s8Z81/view?usp=sharing
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Selvsorterende skraldespand 

Projektrapport 
Markus Valdemar Grønkjær Jensen, Adian Khair Øllegaard & Nicolai Emil Damm 

Egaa Gymnasium, 3.x 
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Introduktion: 
 

I dag står vi overfor et stort problem. Et problem der forurener miljøet og klimaet 

samt accelererer den globale opvarmning, men stadig et som mange mennesker 

overser. Dette problem er menneskers udledning af skrald til naturen, hvad end dette 

sker ved afbrænding af skrald, eller at folk bare smider det rundt omkring. Dette 

skrald kunne have været genbrugt, hvilket vil hjælpe både naturen og 

menneskeheden. På trods af disse fordele er der stadig meget skrald, der bliver 

udledt til naturen, så hvorfor sorterer vi det ikke, så skraldet kan genbruges? 

Lige nu sorterer vi skraldet i et vist omfang, og rundt omkring i Danmark, samt andre 

lande, findes der sorteringsanlæg, der sørger for, at vi kan genbruge vores skrald. 

Disse anlæg benytter utrolig mange forskellige og omkostlige mekanismer for at 

kunne sortere skraldet. Det er her vores idé opstod, for kan man sorterer 

genbrugsmaterialer mere optimalt? Og hvis ja, hvordan? 

Vi gik i gang med at opliste talrige forskellige egenskaber for tre forskellige 

materialer, nemlig plastic, metal og glas, som er de materialer, vi vil arbejde på at 

sortere mere optimalt. Vi ved, at der i sorteringsanlæggene bliver anvendt alt lige fra 

magneter, til mange forskellige sensorer, til mennesker for at sorterer disse tre typer 

af materialer. Til sidst fandt vi frem til at én egenskab, der er forskellig for hvert af de 

tre materialer, kunne være lyden som de udsender, hvis de eksponeres for et slag. 

Så vi kom altså frem til, at vi gerne vil lave en selvsorterende skraldespand, der kan 

sortere de tre forskellige materialer, plastic, metal og glas, ved hjælp af lyd, eller 

mere specifikt; frekvenserne de tre forskellige materialer udsender, når de påvirkes 

af en impuls.  

 

Der er brug for vores selvsorterende skraldespand, da vi i dag producerer enorme 

mængder af affald, og ifølge UN Environment lukker vi hvert år omkring 11,2 

milliarder ton solidt affald ud2. I alt havde vi produceret 6,3 milliarder tons plastic i 

20153, hvoraf 79% stadig er til stede i nedgravninger og naturen, da det ikke blev 

genbrugt eller afbrændt. Samtidigt strømmede der mellem 4,8 og 12,7 millioner tons 

plastaffald ud i havene i 20104, en udledning som stadig finder sted. Dette store 

 
2 https://www.unenvironment.org, Solid waste management, linje 1-5 
3https://advances.sciencemag.org, Production, use, and fate of all plastics ever made, abstract   
4 Ibid, paragraph 3 linje 6-8 

https://www.unenvironment.org/
https://advances.sciencemag.org/
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affaldsproblem er Danmark også en del af, da hver dansker producerer 447 kilogram 

affald om året5, et tal som kun vil stige i takt med, at vi bliver rigere og rigere. En stor 

del af dette affald kommer ifølge Danmarks Statistik fra husholdningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Diagrammet viser procentdelen af Danmarks primært producerede affald 2013-2015, (ekskl. Jord) - 
fordelt over affaldskilder6 

Dette er også grunden til, at kommuner har indført kildesortering, hvor den enkelte 

boligejer selv skal sortere sit skrald. I de fleste kommuner sorterer man i 

affaldsbøtterne: dagrenovationsaffald/restaffald, plast-glas-metal, pap-papir, 

batterier, haveaffald og storskrald7. Herfra sendes affaldet forskellige steder hen. 

Dagrenovationsaffald sendes ofte til forbrænding, pap-papir sendes til et 

sorteringsanlæg, hvor det sorteres og så genbruges. Plast-glas-metal sendes til et 

sorteringsanlæg, hvor affaldet først grovsorteres8 fx. med en ballistisk separator9 

med mere, og så finsorteres efter type. Et eksempel på dette kunne være sortering 

af plasttyper med en NIR-Scanner10. Dansk Affalds og Dansk Retursystems 

sorteringsanlæg bruger sådanne metoder til, i samarbejde med borgerne, at mindske 

mængden af affald, som vi udleder. Dette har også virket da Danmark ifølge 

Danmarks Statistik i 2016 genbrugte 69%, afbrændte 27% og deponerede 4%, 

 
5 https://www.dn.dk, Affald 
6 https://www2.mst.dk, Affaldsstatistikken, side 20 
7 https://groenforskel.dk, Alt du skal vide om affaldssortering  
8 https://genanvend.mst.dk, Hvad sker der med det sorterede affald? 
9 http://www.metaltechsystems.com, Metaltech systems 
10 https://oceanoptics.com, Plastic Recycling with NIR Spectroscopy 

https://www.dn.dk/
https://www2.mst.dk/
https://groenforskel.dk/
https://genanvend.mst.dk/
http://www.metaltechsystems.com/
https://oceanoptics.com/
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hvilket procentmæssigt er bedre end før i tiden11. Dette er et skridt i den rigtige 

retning, men vi kan stadig gøre det endnu bedre. Det er her, hvor den selvsorterende 

skraldespand kommer ind i billedet. Vi tænkte nemlig at en måde at øge 

skraldesorteringseffekten på, var ved at sikre at de første grovsorteringer kunne blive 

gjort i den enkelte skraldespand. Løsningen skulle være billig og simpel, så hver 

skraldespand kunne have den, men samtidigt effektiv. Derfor tænkte vi på sortering 

ved hjælp af lyd. Ved at implementere denne teknologi vil skraldet nemlig blive 

grovsorteret med stor sikkerhed hvormed, at en stor del af de energikrævende 

konditioneringsprocesser og grovsorteringer på anlæggene vil kunne undlades. Det 

at undlade grovsorteringsmekanismerne vil også umiddelbart øge kvaliteten af 

genbrugsmaterialerne, da der vil opstå mindre urenheder i disse, når 

skraldespanden sorterer sammenlignet med en person i en stresset hverdag, som er 

let tilbøjelig til at lave fejl12. Dette vil betyde, at man vil kunne få flere penge for 

genbrugsmaterialerne, hvilket bidrager til væksten i en cirkulær økonomi13. 

 

Eksempelvis kan vi kigge på et sorteringsanlæg brugt af “AffaldVarme Aarhus”14 

nederste video), som vi har haft kontakt med. Her sorterer man også materialerne 

plastic, metal og glas, og det gøres i denne rækkefølge, og med disse mekanismer: 

1. Manuel håndsortering  

a. Ansatte fjerner det affald, som er blevet fejlsorteret af borgerne. 

2. Roterende magnet 

a. En magnet anvendes til at fjerne alt jernet fra affaldet. 

3. Hvirvelstrømsgenerator15 16  

a. Ved brug af et kraftigt magnetisk felt kan man fjerne aluminiummet. 

4. Rotorer 

a. Smadret glas falder igennem rotorerne, mens større stykker plast glider 

over. 

5. Vindsigt17 18  

 
11 https://www2.mst.dk, Affaldsstatistikken, side 7 
12https://www.tv2east.dk, Pressede skraldemænd sorterer ikke affald 
13https://www.ellenmacarthurfoundation.org, What is a circular economy? 
14https://affaldvarme.aarhus.dk,  Glas, plast og metal, nederste video 
15 https://en.wikipedia.org, Eddy Current Separator 
16 https://www.cogelme.com, Eddy Current Separators 
17 http://www.viggobendz.dk, Vindsigte til affaldssortering 
18 https://www.retec.dk, Produktprogram Vindsigter 

https://www2.mst.dk/
https://www.tv2east.dk/
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/
https://affaldvarme.aarhus.dk/
https://en.wikipedia.org/
https://www.cogelme.com/
http://www.viggobendz.dk/
https://www.retec.dk/
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a. Da PET-plastic19 har en større densitet end PE-plastic og PP-plastic20, 

kan disse sorteres fra hinanden ved hjælp af en vindsigt, som adskiller 

objekter efter masse. 

Andre firmaer sorterer skraldet anderledes, og med andre mekanismer, men dette 

anlæg giver et rimeligt godt syn på de store omkostninger ved skraldesortering. Her 

er det smart med vores måde at sorterer på, fordi man for det første allerede har 

grovsorteret affaldet inden, det kommer til bearbejdning, og desuden vil vores 

sorteringsmekanisme, altså at sortere ved hjælp af lyd, kunne inkorporeres i 

sorteringsanlæggene, og derved vil én mekanisme kunne erstatte mange af de 

andre mekanismer, som der anvendes til grovsortering, men også gøre 

finsorteringen lettere. Denne metode kan have et stort potentiale for at være 

billigere, og den går ikke på kompromis med effektiviteten. 

 

Sidst vil man også kunne bruge teknologien på et mere globalt plan. Ser man 

generelt på affaldsudledning, er særligt udviklingslande de store syndere, da deres 

affaldssorteringsanlæg ikke har kunnet følge med den industrielle udvikling. Tag for 

eksempel Kina der i 2015 producerede kun halvt så meget plastik i det år som USA, 

og dog stod Kina for omkring 33% af den samlede plastik udledning til havet, mens 

at USA kun stod for 1% af denne udledning21. I Kina vil man dog blandt andet, ved 

hjælp af vores teknologi, billigt kunne sortere og genbruge deres plastik hvormed, at 

man kraftigt kan sænke affaldsudledningen til havet. Derved vil man eksempelvis 

mindske havenes indhold af plast, men også andet skrald, som ligesom plast, skader 

havets natur og dets beboere.  

 
19 http://gestis-en.itrust.de, PET 
20 https://www.hfb.dk, Oversigt over plasttyper, side 454 
21 https://theconversation.com, Eight million tonnes of plastic are going into the ocean each year 

http://gestis-en.itrust.de/
https://www.hfb.dk/
https://theconversation.com/
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Teori: 
 

Det er almen viden, at når vi slår et glaskrus, lyder det anderledes, end når vi slår et 

plastkrus. Dette skyldes at materialernes stivhed ændrer egenfrekvensen22 af 

objektet. Egenfrekvens værende den frekvens et bestemt objekt udsender, når det 

bliver påvirket af et slag. Vores grundlæggende idé er at vi tror, det er muligt at se 

ligheder i egenfrekvenser for bestemte materialer og ikke bare bestemte objekter. I 

følgende afsnit har vi udvalgt den mest grundlæggende teori, som der skal til for at 

afprøve og derefter udnytte vores grundlæggende hypotese. 

 

Vi ved allesammen, at lyd er vibrationer i luften, og disse vibrationer kan beskrives 

som aftagende harmoniske svingninger23, altså en aftagende e-funktion ganget på 

amplituden for en harmonisk svingning. Denne funktion for lyden vil have lydstyrken 

eller amplituden, i decibel [𝑑𝐵], som funktion af tiden, i sekunder [𝑠]. Et eksempel på 

en sådan funktion ses nedenfor: 

Den aftagende harmoniske svingning er her givet ved funktionsforskriften: 

𝑓(𝑥) = 𝑒−𝑞𝑥 ⋅ 𝐴 ⋅ 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑥 + 𝜙) 

 

Her er 𝐴 amplituden/lydstyrken, 𝜔 er vinkelfrekvensen, 𝜙 er faseforskydningen og 𝑞 

er eksponenten til den aftagende 𝑒-funktion. 

 

Grunden til at lyden er aftagende er fordi, at energien langsomt vil forgå som termisk 

energi. Det at lydfunktionerne aftager bevirker til, at de egentlig kan beskrives som 

summen af en uendelig række periodiske svingninger med bestemte frekvenser og 

amplituder, kaldet fourierrækker, hvilke man kan finde ved hjælp af den matematiske 

transformation, fouriertransformationen. For at få en forståelse for, hvordan 

 
22 http://denstoredanske.dk, Egenfrekvens 
23 Brydensholt & Ebbesen, Lærebog i matematik: Bind 2, side 127-137 
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transformationen virker, kan man træde et skridt tilbage og kigge på hvordan man 

finder fourierrækkerne for periodiske funktioner, som kan beskrives simpelt ved: 

𝑓(𝑡) = 𝑎0 + ∑(𝑎𝑛 · cos(𝜔 · 𝑛 · 𝑡) + 𝑏𝑛 · (sin(𝜔 · 𝑛 · 𝑡))

∞

𝑛=1

 

Her afgør 𝑎𝑛 og 𝑏𝑛 amplituderne ved bestemte frekvenser, mens 𝜔 er 

vinkelfrekvensen, der sammen med 𝑛 afgør frekvenserne der er tale om. For at finde 

amplituderne ved de bestemte frekvenser bruges formlerne: 

𝑎𝑛 =
2

𝑇
 ∫ 𝑓(𝑡) · cos (

2 · 𝑛 · 𝜋 · 𝑡

𝑇
)

𝑇

0

𝑑𝑡, 𝑓𝑜𝑟 𝑛 ∈ 𝑁 

𝑏𝑛 =
2

𝑇
 ∫ 𝑓(𝑡) · sin (

2 · 𝑛 · 𝜋 · 𝑡

𝑇
)

𝑇

0

𝑑𝑡, 𝑓𝑜𝑟 𝑛 ∈ 𝑁 

Her skal man huske at vinkelfrekvensen er 𝜔 =
2𝜋

𝑇
. 

En anden måde at finde frekvenserne på er med den komplekse form, hvor der kun 

vil være den komplekse forms fourierkoefficient 𝑐𝑛 som beskriver amplituden i stedet 

for 𝑎𝑛 og 𝑏𝑛: 

𝑓(𝑡) = ∑ (𝑐𝑛 · 𝑒
2·𝑛·𝜋·𝑡

𝑇
·𝑖)

∞

𝑛=−∞

 

Her er: 

𝑐𝑛 =
1

𝑇
· ∫ (𝑓(𝑡) · 𝑒−

2·𝑛·𝜋·𝑡
𝑇

·𝑖)
𝑇

0

𝑑𝑡 

Som sagt skal man dog ved aftagende lyde bruge fouriertransformation hvilket kort 

sagt handler om at transformere fra et tidsdomæne, hvor man har amplitude over tid, 

til et frekvensdomæne, hvor man har amplitude over frekvens, og antage at 

funktionen er periodisk i perioden ]−∞; ∞[24. Matematikken er dog meget intens her, 

men heldigvis kan man få programmer til at lave matematikken for én. Dermed kan 

vi bruge fouriertransformation til at opdele lydene, som vi optager, i dets 

egenfrekvenser, hvormed man vil kunne se forskel på forskellige objekter alt efter 

deres materiale. 

 

 

 

 
24 Møller Jensen, Sensorer 
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Metodeafsnit 
 

Problemet med skabelsen af en selvsorterende skraldespand i artiklen bliver løst 

med forskellige videnskabelige metoder afhængigt af hvilket aspekt af problemet 

som man kigger på. Samlet kan problemet med dannelsen den selvsorterende 

skraldespand brydes ned i tre aspekter. Hvorfor er skraldesorteringsproblemet 

relevant?25 Er den selvsorterende skraldespand ved hjælp af lyd, mulig?26 Hvordan 

skal den selvsorterende skraldespand laves i praksis?27 

Der startes med det første aspekt: hvorfor er skraldesorteringsproblemet relevant? 

Dette aspekt er mere ideografisk end nomotetisk da spørgsmålet om vi skal beskytte 

miljøet imod skrald, i høj grad er holdningsbaseret og altså bestemt af det enkelte 

individ, frem for naturens love. Dog kan holdninger påvirkes med den rette 

indgangsvinkel, som man ser i introduktionsafsnittet. Her bruges faktuelle udsagn 

som at der strømmede mellem 4,8 og 12,7 millioner tons plastaffald ud i havene 

gennem 201028, understøttet af gode kilder, til at bekræfte påstanden om at affald 

forurener miljøet. Derefter bruges normative udsagn om hvordan vi burde behandle 

miljøet, til at give vores vinkel på miljøproblemet. Et eksempel er når der skrives at vi 

skal genbruge endnu mere affald29. Efter miljøproblemet kan man så med samme 

metode komme ind på hvordan en selvsorterende skraldespand, der sorterer med 

lyd, er en god idé inden for skraldesorteringsindustrien30. På den måde kan aspektet 

med om skraldesorteringsproblemet er relevant, behandles. 

Hernæst kommer andet aspekt: er den selvsorterende skraldespand ved hjælp af 

lyd, mulig? 

I modsætning til det første aspekt er det andet aspekt meget nomotetisk da det 

nemlig handler om at finde lovmæssigheder mellem objekters lyde, afhængigt af det 

materiale de består af. Det der motiverer hypotesen om at man kan finde disse 

lovmæssigheder, er at man kan observere at lydende fra henholdsvis glas, metal og 

plast, lyder forskelligt i vores hverdag. I artiklen forsøger man derefter at bekræfte 

denne hypotese. Det vil gøres på to måder, teoretisk og praktisk. Teoretisk, referer 

 
25 Introduktion s. 3-6 + Fremtid 19 
26 Teori s. 7-8 + Fremgangsmåde ved forsøg s. 11-15 
27 Produktfremvisning s. 16-18 + Sikkerhed s.18-19 
28 Denne artikel, S. 3, ll. 28 
29 Denne artikel, S. 4-5, ll. 14-3 
30 Denne artikel, S. 5-6 
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artiklen til bøger og andre artikler på nettet om hvad der påvirker objekters 

egenfrekvens, hvormed man får en bedre forståelse af, hvorfor bestemte materialer 

har bestemte lyde31 i det idealiserede univers. Den viden som bruges der, er altså 

formel. I forhold til den praktiske del vil artiklen påvise om man kan kende forskel på 

fourierspektrene for materialernes lyde. Dette vil gøres eksperimentelt med en 

mikrofon der skal optage lydene, som et objekt danner, når det bliver ramt af et lod 

under kontrollerede forhold32. Da forsøget skal påvise noget, er det altså hypotetisk 

deduktivt. Man kan dog også argumentere for at forsøget har nogle induktive dele, 

da et andet mål for forsøget er at finde nogle love for lydende af bestemte materialer. 

Lovende vil blive fundet som en sammenhæng mellem en masse data og er derfor 

empirisk bestemt. Dataen i forsøget består også af en masse talværdier grundet i 

fourieranalysen, og derfor er forsøget kvantitativt når det kommer til at opstille 

lovende. Dog har forsøget også kvalitative dele i og med at det andet formål med 

forsøget var at påvise, om det overhovedet er muligt at kende forskel 

fourierspektrene for forskellige materialer, hvilket kan gøres ved bare at 

sammenligne formerne på fourierspektrene.  

Sidst er der så aspektet: Hvordan skal den selvsorterende skraldespand laves i 

praksis? Her er det klart at man vil arbejde praktisk det meste af tiden, ud over når 

man skal bruge mere teoretisk information til at udvide det praktiske33. Først brugtes 

lovene udledt i forsøget, i form af pythonkode, til at få sorteringsmekanismen til at 

sortere affaldet efter materiale. Gradvist blev koden dog udvidet, bl.a. ved at 

implementere machine learning, så den blev mere og mere effektiv, hvilket evalueres 

efter dens sikkerhedsprocent i at sortere materialerne. På den måde har løsningen 

af det tredje aspekt i høj grad været en iterativ proces. 

 

 

 

 

 

 

 

 
31 Teori s. 7-8 
32 Fremgangsmåde ved forsøg s. 11-15 
33 Produktfremvisning s.16-18 
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Fremgangsmåde ved forsøg 1 - Egenfrekvens: 
 

Formål: 

Formålet med dette forsøg er at teste eksperimentelt, om man kan kende forskel på 

forskellige objekters fourierspektre, alt efter om objektet er lavet af materialerne glas, 

plast og metal. Forsøget foretages ved at slå et lod ind på objekter bestående af de 

tre førnævnte materialer. 

 

Metode: 

Ved at bruge en mikrofon, tilsluttet lydprogrammet Ocenaudio, ville vi starte med at 

måle lydtryk som funktion af tiden. Altså får vi en form for aftagende sinuskurve. 

Denne sinuskurve er lydfilen for det, vi har optaget. Ved hjælp af et Python library34 

omdanner vi filen til et fourierspektre, hvor vi så har amplitude-størrelsen ved 

forskellige frekvenser. Vi går altså fra et tidsdomæne til et frekvensdomæne. 

Det er klart at vi skal gentage forsøget mange gange og også flere gange for hvert 

objekt, da loddet ikke nødvendigvis rammer med samme vinkel ind på objektet hele 

tiden. Dette skal vi gøre da lyden, som objektet udsender, er forskellig alt efter hvor, 

man rammer objektet henne, da objektets form varierer, hvilket medfører at 

frekvenserne som objektet udsender ændres afhængigt af, hvor man rammer 

objektet henne. 

Desuden er forsøget empirisk, da vi på baggrund af en masse data fra dette 

eksperimentelle forsøg prøver at udlede nogle generelle love, der gælder for de 

forskellige materialers fourierspektre. Dermed har vi altså et kvantitativt forsøg med 

nogle kvalitative aspekter, i og med at vi kvantitativt måler lyden, men forholder os 

meget kvalitativt til resultaterne. Dette er tilfældet, da vi ud fra værdierne af 

fourierspektrene for de forskellige materialer, opstiller nogle ligheder for 

materialerne; plast, metal, og glas.  

 

Hypotese: 

Vores hypotese er at fourierspektrene for plastic har lave frekvenser, da når man slår 

plastic kan høre at lyden, der fremkommer, er relativt dyb. Desuden tænker vi, at 

fourierspektrene for glas har høje frekvenser, da alle kender historien om 

 
34 https://docs.scipy.org, Discrete Fourier transforms (scipy.fftpack) 

https://docs.scipy.org/
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operasangere, der kan ødelægge glas, når de rammer en høj tone. Til sidst tænker 

vi at metals fourierspektre har frekvenser over det hele, da når man slår metal får en 

meget rungende lyd. 

 

Sikkerhed: 

Som med alle forsøg er der nogle forholdsregler, man er nødt til at overholde. Da vi 

arbejder med glasflasker, er det vigtigt ikke at tabe dem eller slå dem for hårdt med 

loddet, da der så vil være en chance for at den splintres. Skårene kan så udgøre en 

potentiel risiko for harme hos forsøgsdeltagerne. Skulle glasset splintres, er det 

vigtigt ikke at gå i panik og træde på skårene, da der vil være en risiko for, at du 

kunne skære dig og forbløde. Hvis tilfældet er ude, og du skærer dig, så stop 

blodstrømningen til det skadede område og rens såret, så der ikke går betændelse i 

det. 

 

Materialer: 

Vi vil i forsøget benytte følgende materialer: 

● Stativer 

● Lod (40 gram) 

● Tråd 

Og vi vil teste på følgende hverdags objekter: 

● En række forskellige plastflasker 

● Forskellige plastplader 

● Forskellige plastkrus 

● Forskellige metalplader 

● Forskellige typer af Metaldåser 

● Glasplade 

● Forskellige glaskrus 

● Glasflaske 

 

Opstilling: 

Vores opstilling så ud som følgende: 
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Det er lidt svært at se loddet, men det hænger på stativet. 

 

Fremgangsmåde: 

1. Først satte vi opstillingen op, som ses ovenfor. 

2. Så tog vi en af de objekter, vi vil teste på. 

3. Vi målte en lydfil, hvor vi slog loddet ind på objektet. 

4. Vi gentog at måle lyden for hver objekt fem gange, før vi gik videre til næste 

objekt. 

5. Dette gentog vi for alle de andre objekter. 

6. Til sidst lagde vi alle lydfilerne ind i en mappe, som Python Koden så kunne 

lave om til fourierspektre. 

 

Forsøgsdata: 

Vi har valgt nogle få af vores talrige fourierspektre, som bedst repræsenterede 

sammenhængen mellem de forskellig materialers fourierspektre. Vi har kun valgt at 

tage et fåtal af vores fundne fourierspektre, da dette afsnit, hvis vi tog alle, vil fylde 

alt for meget. 

For forsøget fik vi følgende fourierspektre for de tre forskellige materialer: 

Plastik Metal Glas 
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Plastflaske: 

 

Metaldåse: 

 

Glasfad: 

 

Blødt plastlåg: 

 

Metalbeholder: 

 

Glaskrus: 

 

Plastkrus: 

 

Metalplade: 

 

Andet glaskrus: 

 

Skærebræt: 

 

Sodavands metaldåse: 

 

Ølglas: 

 

 

Databehandling: 

Ud fra disse fourierspektre, samt dem som vi undladt at vise i rapporten, vil vi, som 

formålet med forsøget hentyder, gerne opstille nogle generelle karakteristika for de 

tre forskellige materialers fourierspektre. Vi kan se at plastik har høje amplituder i 

den lave ende af frekvensspektret, mens metal har høje amplitude spikes i hele dets 

frekvensspektrum, og at glas har enkelte høje amplitude i midten af 

frekvensspektret. Ud fra dette kan vi opstille følgende statements: 

Plastik Metal Glas 

 

Hvis objektets amplitude 

peaks tilhørende frekvens 

 

Hvis objektet har et meget 

grumset fourierspektre 

 

Hvis objektet har få 

tydelige amplitude spikes 
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ligger i frekvensintervallet 

0-2500 Hz, består 

objektet af plastic. 

med mange amplitude 

spikes i hele 

frekvensspektret, består 

objektet af metal. 

hvis tilhørende frekvenser 

ligger i frekvensintervallet 

7000-1200 Hz, består 

objektet af glas. 

 

Fejlkilder: 

I forhold til dette forsøgs fejlkilder, skal man blandt andet være opmærksom på 

følgende: 

1. Da forsøget ikke blev foretaget i et lydisoleret rum, kan baggrundsstøj have 

forurenet undersøgelsen. Det største problem er dog, at denne baggrundsstøj 

kunne have ændret sig fra den ene optagelse til den anden, hvis der for 

eksempel var nogen, der råbte uden for lokalet. For at minimere denne 

fejlkilde lavede vi 5 optagelser pr. objekt, hvor det blev slået det samme sted. 

Hermed kunne vi se om baggrundsstøjen fra nogle af optagelserne afvigede 

fra normen, hvormed at disse partielt kunne ignoreres. 

2. Objekterne kan lyde i nogen grad forskelligt, alt efter hvor man slår dem 

henne, og derfor var det vigtigt, at denne variable blev holdt konstant under 

alle 5 optagelser pr. objekt. 

3. Objektets lyd kan også i mindre grad variere alt efter hvordan, objektet er 

spændt fast til stativet. Derfor blev dette også holdt konstant under alle 5 

optagelser pr. objekt. 

4. For ikke at påvirke objektet med forskellige impulser, af frygt for at dette 

kunne påvirke frekvensspektret af lyden, sørgede vi for at svinge loddet fra 

samme højde ved alle optagelserne for alle objekter. 

 

Konklusion: 

Vi konkluderer at vi ud fra fourierspektret for et objekt bestående af enten plastik, 

metal og glas kan bedømme hvilket af de tre forskellige materialer: plastik, metal og 

glas objektet består af, grundet de karakteristika vi har opstillet ovenfor. 
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Fremgangsmåde ved forsøg 2 - Pladeforsøg: 

Formål: 
Formålet med forsøget er at finde ud af hvilket materiale pladen i den selvsorterende 
skraldespand skal bestå af, så skraldespanden vil fungere bedst muligt til at kunne 
frigive de forskellige frekvensmønstre for objekter bestående af plastic, metal og 
glas, så vi nemmest kan skelne mellem materialerne. Dette gøres ved hjælp af 
fouriertransformation. Samtidigt ses om der er en sammenhæng mellem pladens 
effektivitet og dens stivhed. 
 

Teori: 
For isometriske plader er egenfrekvenserne, 𝜔𝑚𝑛, givet som: 

𝜔𝑚𝑛 = 𝑘𝑠,𝑚𝑛 ·
1

𝐴
· √

𝐷

𝜇
 

Hvor 𝐴 er et udtryk for størrelsen på pladen, 𝐷 er stivheden af pladen, 𝜇 er 
densiteten af pladen og 𝑘𝑠,𝑚𝑛 er en variabel afhængig hvordan pladen holdes fast og 

som varieres af værdierne 𝑚 og 𝑛 der kan ændres hvorigennem man får de 
forskellige egenfrekvenser for pladen. Siden at alle pladerne i forsøget dog holdes 
fast på samme måde kan denne værdi ignoreres, såvel som størrelsen af pladen, da 
pladerne mere eller mindre var holdt fast i fixed-fixed position så de havde samme 
størrelse. 
 
Egenfrekvensen må have en kvadratisk sammenhæng med stivheden hvor en 
højere stivhed fører til en højere egenfrekvens. Dermed burde en høj stivhed betyde 
at pladen ikke vibrere kraftigt selv, hvilket vi regner med vil betyde at den afgiver 
mere energi til objektet der rammer pladen hvormed at dette vil vibrere kraftigere. 
Det gælder for en isometrisk plade af et bestemt materiale, at dens stivhed, D, er 
givet som: 

𝐷 =
𝐸 · ℎ3

12(1 − 𝜈2)
  

Hvor ℎ er tykkelsen af pladen, 𝐸, er Youngs modulus og 𝜈 er Poissons ratio.  
Youngs modulus er en konstant som kan beskrive elasticiteten af et materiale, 
longitudinalt. Youngs modulus beskriver altså sammenhængen mellem den relative 
deformation af objektet,𝜀, og kraften pr. tværsnitsareal for objektet,𝜎: 
 

𝜀 =
∆𝐿

𝐿
 

𝜎 =
𝐹

𝐴
 

 
Så er: 

𝜎 = 𝐸 · 𝜀 
Poissons ratio handler til gengæld om hvordan at materialet ændrer form som det 
strækkes eller sammenpresses. Det gælder at deformationen i tværsnitsareal og den 
relative deformation ortogonalt med dette, har følgende sammenhæng for små 
deformationer (hvilket lydvibrationer typisk vil være): 
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∆𝑑 = −𝑑 · 𝜈 ·
∆𝐿

𝐿
 

Hvis objektet er meget stift, forventer vi at objektet ikke ville absorbere så meget 
energi ved en kollision, som et mindre stift objekt ville. Det må betyde at en større 
stivhed fører til en bedre fremkaldelse af det andet objekts egenfrekvens ved 
kollision. I vores tilfælde burde en mere stiv plade være bedre til at fremkalde 
egenfrekvensen af et affaldsobjekt, end mindre stive plader. Samtidigt burde pladens 
egen egenfrekvens også være mindre prominent. 
For at kunne sige noget generelt ud fra vores forsøg beregner vi stivheden for de 
forskellige plader som vi bruger. Vi havde desværre ikke lige tykke plader af hvert 
materiale. Alle pladerne er har en træplade under sig. Dette skyldes at stenpladen 
har en forholdsvis lav brudstyrke hvilket betyder at det ville være nødvendigt at have 
en støtteplade under (her af træ). For at mindske fejlkilder har vi så placeret en 
træplade under alle testpladerne. Med dette antager vi også at size er konstant. Så 
fra disse overvejelser findes stivheden hvor vi ikke medregner træpladen under. Der 

beregnes også konstanten 𝑄 = √
𝐷

𝜇
 som repræsentation af forholdet mellem de 

forskellige pladers egenfrekvenser. 
 
Aluminiumsplade: 
𝜈 = 0,33  
𝐸 = 69 𝐺𝑃𝑎  
ℎ = 2,0 𝑚𝑚  

𝜇 = 2700
𝑘𝑔

𝑚3  

𝐷 =
𝐸 · ℎ3

12(1 − 𝜈2)
⟹ 

𝐷 =
69 · 109𝑃𝑎 · (0,002 𝑚)3

12(1 − 0,332)
≈ 51,62159 𝑃𝑎 · 𝑚3 

𝑄 = √
𝐷

𝜇
⟹ 

𝑄 = √
51,62159 𝑃𝑎 · 𝑚3

2700
𝑘𝑔
𝑚3

≈ 0,1382719√
𝑃𝑎

𝑘𝑔
· 𝑚3 

 
Plastplade: 
𝜈 = 0,42  
𝐸 = 1 𝐺𝑃𝑎  
ℎ = 1,0 𝑐𝑚  

𝜇 = 920
𝑘𝑔

𝑚3   

𝐷 =
𝐸 · ℎ3

12(1 − 𝜈2)
⟹ 

𝐷 =
1 · 109𝑃𝑎 · (0,01 𝑚)3

12(1 − 0,422)
≈ 101,1818 𝑃𝑎 · 𝑚3 

𝑄 = √
𝐷

𝜇
⟹ 
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𝑄 = √
101,1818 𝑃𝑎 · 𝑚3

920
𝑘𝑔
𝑚3

= 0,3316326542898095 √
𝑃𝑎

𝑘𝑔
· 𝑚3 

 
Stenplade: 
𝜈 = 0,25  
𝐸 = 70 𝐺𝑃𝑎  
ℎ = 2,0 𝑐𝑚  

𝜇 = 2711
𝑘𝑔

𝑚3  

𝐷 =
𝐸 · ℎ3

12(1 − 𝜈2)
⟹ 

𝐷 =
70 · 109𝑃𝑎 · (0,02 𝑚)3

12(1 − 0,252)
≈ 49777,78 𝑃𝑎 · 𝑚3 

𝑄 = √
𝐷

𝜇
⟹ 

𝑄 = √
49777,78 𝑃𝑎 · 𝑚3

2711
𝑘𝑔
𝑚3

= 4,285021478842595 √
𝑃𝑎

𝑘𝑔
· 𝑚3 

 
 
Træplade (egetræ): 
𝜈 = 0,32  
𝐸 = 11 𝐺𝑃𝑎  
ℎ = 3 𝑐𝑚  

𝜇 = 750
𝑘𝑔

𝑚3  

 

𝐷 =
𝐸 · ℎ3

12(1 − 𝜈2)
⟹ 

𝐷 =
11 · 109𝑃𝑎 · (0,03 𝑚)3

12(1 − 0,322)
≈ 27573,53 𝑃𝑎 · 𝑚3 

 

𝑄 = √
𝐷

𝜇
⟹ 

𝑄 = √
27573,53  𝑃𝑎 · 𝑚3

750
𝑘𝑔
𝑚3

= 6,06339069058449 √
𝑃𝑎

𝑘𝑔
· 𝑚3 

 

Hypotese: 
Vi forventer at når pladen har en høj stivhed, vil den også mere effektivt frembringe 
egenfrekvenser af objekterne der lander på det. Denne hypotese er baseret på 
teorien. 
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Metode: 
Metoden anvendt i forsøget er en hypotetisk deduktiv metode i og med at vi ud fra 
vores teori har opstillet en hypotese, som vi eftertjekker ved et empirisk og 
kvantitativt forsøg. 
 

Materialer: 
Til forsøget har vi anvendt følgende materialer: 

• Computer 
• Mikrofon 
• Fourier transformation i Python 
• Træplade 
• Metalplade (aluminium) 
• Stenplade (granit) 
• Plastplade 
• Affaldsobjekter 

• Plasticflaske (hård) 
• Plasticflaske (blød) 
• Glaskrus 
• Glasstykker 
• Metaldåser 
• Plastlåg 
• Metallåg 

 

Fremgangsmåde: 
Fremgangsmåden i forsøget er som følger: 

1. Lav forsøgsopstillingen: 
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2. “Tab” hver genstand ned på hver plade tre gange ved konstant højde for at 
holde variabelkontrol (20 cm) 
3. Optag de mange forskellige lyde for hvert sammenstød 
4. Anvend lydene tilhørende de enkelte plader i et Machine Learning program og 
find succesraten for hver plade, så disse kan sammenlignes 
5. Sammenlign disse succesrater/procentsikkerheder for at finde ud af hvilket 
materiale pladen skal bestå af for at få den bedste succesrate ved identifikation af 
objekter bestående af de tre materialer; plastic, metal og glas. 
 

Databehandling: 
Vi har opstillet vores data i et skema, hvor vi kan se de forskellige 
procentsikkerheder for de forskellige plader, og alle plader samlet. 
Procentsikkerhederne er fundet ved hjælp af Machine Learning. Da det er Machine 
Learning vi har med at gøre, og vi kun har 300 optagelser i alt, er sikkerheden ikke 
så stor, men procentsikkerhederne giver et godt approksimat af pladernes effektivitet 
i forhold til hinanden: 
 
Vi har i alt optaget 329 optagelser af data, opdelt på de forskellige plade således: 
 Metalplade: 83 optagelser 
 Plastikplade: 79 optagelser 
 Stenplade: 85 optagelser 
 Træplade: 82 optagelser 
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Til at klassificerer vores data i de grupper vi vil have dem i, bruger vi et python library 
kaldet: pyAudioAnalysis 
 
Der bruges to forskellige machine learning algoritmer til klassifikationen: 

• Support-vector machine 
• K-nearest neighbors algorithm (k-NN) 

 
For hver plade har vi opdelt vores data i 75% træningsdata og 25% evalueringsdata. 
De første data bliver brugt til at træne algoritmerne og resten tester vi på 
nedenunder, og evaluerer om der bliver klassificeret korrekt. Vi skriver derefter 
procent sikkerheden for hvert materiale ned. Vi har også valgt at træne en algoritme 
med data fra alle plader, da vi også ville se hvor sikre algoritmerne kunne blive, 
trænet hen over materialerne og med mere data end når det er opdelt. 

 
NB: I udregningen af procent sikkerhed er der ikke taget højde for at der er flere 
objekter bestående af plastik end for eksempel metal og glas. Derfor er det altså 
bare en gennemsnitlig procent sikkerhed og ikke selve den sikkerhed vi forventer i 
skraldespanden. 
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Ud fra dette skema kan vi se at plastpladen, såvel som træpladen begge er utrolig 
dårlige (ud fra approksimationen) til at skelne mellem materialerne (man skal 
selvfølgelig også huske på at jo mere data man træner machine learning 
algoritmerne med, jo ). Heldigvis stemte dette overens med vores hypotese. Dog kan 
vi se at stenpladen faktisk også er meget dårlig, hvilket overraskede os meget, da vi 
havde forventet at denne vil være den bedste. Heldigvis ser vi dog at en metalplade 
(af aluminium) giver en meget god sikkerhed ved identifikation af de forskellige 
objekter. Denne plade, vil også ud fra vores hypotese være en god plade til 
identifikation af materialer. 
 

Konklusion: 
Vi konkluderer at vores hypotese i nogen grad er rigtig. Pladens evne til at fremkalde 
andre objekters egenfrekvens er afhængig af stivheden. Men det ser ud til at være 
mere komplekst end det, hvilket også giver god mening ved nærmere eftertanke. 
Stivheden er afhængig af tykkelsen af pladen, hvilken også påvirker vægten af 
pladen sammen med densiteten. Altså lader det til at effektiviteten for en plade, med 
en træplade under sig, til at fremkalde egenfrekvenserne af objekter som rammer 
den, er afhængig af 𝑄-værdien, hvilket passer med at metalpladen virkede bedst. 
Dog skulle man lave en endnu større undersøgelse for at være sikker på 
sammenhængen. 
 
Derudover kan vi se at procent sikkerheden for en træplade er dårligst, hvilket vi nu 
er meget glade for, i og med at vi kunne få vores prototype til at fungere, da vi 
anvendte en træplade. Nu vil vi så rekonstruere vores prototype, så den anvender en 
metalplade i stedet for en træplade, da en metalplade ud fra forsøget har en langt 
højere procent sikkerhed. 
Video af vores prototype 
 

Produktfremvisning: 
 

De karakteristika vi har fundet ved fourierspektrene, har vi optaget og plottet i 

Python. Dette har været forarbejde til den kode, vi har skrevet til skraldespanden i 

forbindelse med semifinale og finale produktet. Efter vi havde optaget alle filerne i 

vores forsøg, kunne vi kigge på alle deres fourierspektre med vores forsøgs kode (se 

forsøgs kode). Efter at have fundet de karakteristika, kunne vi derefter starte med at 

lave vores første og mest simple statements, til at få computeren til at “gætte” på 

hvilket materiale, vi testede. Hvis vi kigger på vores karakteristika igen: 

 

Plastik Metal Glas 

https://drive.google.com/file/d/1_1bepIBynBxl_44LY5oHb0jDuY-s8Z81/view?usp=sharing
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Hvis objektets amplitude 

peaks tilhørende frekvens 

ligger i frekvensintervallet 

0-2500 Hz, består 

objektet af plastik. 

 

Hvis objektet har et meget 

grumset fourierspektre 

med mange amplitude 

spikes i hele 

frekvensspektret, består 

objektet af metal. 

 

Hvis objektet har få 

tydelige amplitude spikes 

hvis tilhørende frekvenser 

ligger i frekvensintervallet 

7000-1200 Hz, består 

objektet af glas. 

 

I forbindelse med disse karakteristika har vi prøvet at integrere dem i vores 

statements. Denne kode er en udvidelse af vores forsøgskode, og derfor tager vi kun 

udgangspunkt i de if-statements vi har dannet: 

if 7000 < best < 12000: 

        print("Glas") 

        ArduinoSerial.write(str.encode("a")) 

    elif mean(out) >= 0.5*outMax: 

        print("Metal") 

        ArduinoSerial.write(str.encode("b")) 

    elif best <= 2500: 

        print("Plast") 

        ArduinoSerial.write(str.encode("c")) 

     

    else: 

        print("Fejl") 

(Semifinale kode) 

 

Vores “Glas”- og “Plast” statements er meget ens, da de kigger på best som er den 

største peak i spektret. “Metal” statement er mere specielt, da det tager 

udgangspunkt i, om gennemsnitsamplituden er tæt på gennemsnitsværdien af den 

største zone:  
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Hvis gennemsnittet er 50% af den største zone, tror vi det er metal. (Semifinale 

Kode) 

 

Dette var vores produkt til semifinalen, og en påvisning af, at det godt kan lade sig 

gøre. Som produkt til finalen, vil vi i et perfekt scenarie gerne have bygget en 

skraldespand, der kan sortere plast, glas og metal ud fra en række nye 

karakteristika, som vores finalekode har fundet, ud fra feature extraction ved brug af 

machine learning. 

Vi vil anvende denne machine learning til at træne vores skraldespand, så den kan 

sortere efter en model, trænet gennem data fra forsøg på prototypen. Til finalen 

bruger vi open-source library’et pyAudioAnalysis, som kan præcis det vi vil. Det laver 

feature extraction på lydfiler. Disse features indeholder fouriertransformation, men 

også andet lydanalyse, såsom analyse på det normale lydspektrum og i cepstral 

domænet. Da vi gerne vil have vores skraldespand skal være så præcis som muligt, 

er dette kun til vores fordel35. 

 

Vi vil så i skraldespanden kunne optage en lyd for et objekt, når det falder 20 cm, og 

derefter vil skraldespanden kunne sorterer objektet, i en af 4 beholdere; plast-, glas-, 

metal, og dump shoot beholderen. Måden skraldespanden finder ud af, om objektet 

skal i en af de 4 ovenstående beholdere, er ved den kode vi forklarede i forrige 

afsnit. Herved kan den bedømme om objektet er af plastic, glas, metal eller noget 

andet. Derefter vil koden selv kunne sætte nogle mekanismer i gang, som ses på 

følgende animation (se følgende videoer da man ikke kan have GIFs i pdf): 

https://www.youtube.com/watch?v=JmvXngpsWzk&feature=youtu.be 

 
35 https://journals.plos.org , pyAudioAnalysis: An Open-Source Python Library for Audio Signal Analysis 

https://www.youtube.com/watch?v=JmvXngpsWzk&feature=youtu.be
https://journals.plos.org/
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https://www.youtube.com/watch?v=IPHmHi2KjtA&feature=youtu.be 

(prototypen vil muligvis se anderledes ud, men princippet er det samme) 

Koden befinder sig i en Raspberry Pi, som står for at gøre det hele. Vi vil desuden til 

finalen bygge noget af skraldespanden i plexiglas, så man kan se mekanismerne. 

 

 

Sikkerhed: 
 

I forhold til vores ide og mulige prototype har vi overvejet en række 

sikkerhedsmæssige problemer, som vi har fundet en løsning til, og i endnu højere 

grad vil tage højde for, skulle ideen føres ud i virkeligheden: 

 

Sikkerhedsproblem 1: I det tilfælde hvor et individ sætter hånden eller en anden 

kropsdel ned i skraldespanden. 

Løsning: Ved at lade alle skraldespandens låger arbejde med en lav kraft, kan vi 

sikre at individet vil have kraft til at skubbe lågen tilbage og trække kropsdelen op. 

 

Sikkerhedsproblem 2: At det elektriske system i skraldespanden ødelægges 

(eksempelvis ved kortslutning), som følge af lågernes bevægelse eller at man 

hælder forskellige uforventede materialer (blandt andet større mængder væske) ned 

i skraldespanden. Dette er vigtigt i forhold til, at skraldespanden bliver koblet til 

elnettet ved hjælp af en stikkontakt. 

Løsning: Ved at have et lukket kompakt system med god isolering, så de uønskede 

materialer ikke kan komme i direkte kontakt med den selvsorterende skraldespands 

elektriske system. 

 

Sikkerhedsproblem 3: I tilfælde af at skraldespanden ikke kan identificere objektets 

materiale, skal objektet ikke sorteres i samme beholder som plast, glas eller metal, 

da dette vil skade effektiviteten af sorteringsmekanismen. 

Løsning: Vi vil i vores skraldespand inkorporerer en fjerde beholder, som kaldes et 

dump shoot/drop shot, hvor materialer der ikke kan identificeres, kommer hen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IPHmHi2KjtA&feature=youtu.be
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Fremtiden: 
 

Der er brug for dette produkt i Danmark, og ikke kun i Danmark, men på globalt plan. 

Overalt i verden er det et problem at kunne sortere og dermed genbruge affald 

optimalt. Dette problem kan vores selvsorterende skraldespand løse på en relativt 

billig og effektiv måde.  

Desuden kan man eventuelt i fremtiden bringe ideen op på et højere plan og gøre 

det på meget større skala, så man eventuelt vil kunne benytte vores 

sorteringsmetode ved hjælp af lyd på et sorteringsanlæg. 

Det er klart, at der altid vil være ting at tage fat i med ideen og løsningen, og der er 

brug for finjusteringer og videreudvikling, specielt hvis det skal foregå på større 

skala. 

I forhold til vores prototype, som vi har vist tidligere, og animationen af 

skraldespanden, er det et lidt andet koncept, der finder sted. Det er fordi at vi i den 

færdige skraldespand og prototypen, lader affaldet falde 20 cm, hvorefter det er 

lyden der dannes, når objektet rammer bund nummer to, som vi optager. Det er klart 

at vi så ikke kan bruge de karakteristika vi kom frem til i forsøget, men det skal 

huskes at meningen med dette forsøg bare var at påvise, at det godt kan lade sig 

gøre. I sammenhæng med dette, skal vi så til finalen have arbejdet på at finde 

forskel på de tre forskellige materialer, når de falder disse 20 cm. Længere ude i 

fremtiden sigter vi efter at fjerne Raspberry Pi’en da skraldespanden ikke har brug 

for så meget processorkraft, og lave en chip der kun har det som skraldespanden 

har brug for: sammenligning med træningsmodel + styrelse af motorer og sensorer, 

og evt. Wi-fi til at sende data tilbage og opdatere systemet. 

 

Konklusion: 
 

Så alt i alt er ideen, at vi ved hjælp af de forskellige karakteristika for fourierspektre 

for metal, glas og plastik, som vi fandt frem til fra forsøget: 

Plastik Metal Glas 
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Hvis objektets amplitude 

peaks tilhørende frekvens 

ligger i frekvensintervallet 

0-2500 Hz, består 

objektet af plastik. 

 

Hvis objektet har et meget 

grumset fourierspektre 

med mange amplitude 

spikes i hele 

frekvensspektret, består 

objektet af metal. 

 

Hvis objektet har få 

tydelige amplitude spikes 

hvis tilhørende frekvenser 

ligger i frekvensintervallet 

7000-1200 Hz, består 

objektet af glas. 

kan afgøre om et objekt består af materialerne glas, metal eller plastik, når vi slår et 

lod ind på objektet. I den endelige skraldespand og prototypen er det som sagt et lidt 

andet koncept der finder sted. 

 

Denne selvsorterende skraldespand er der brug for, da mennesker har en tendens til 

ikke at kunne ændre vaner så let, så selv hvis der er én skraldespand til henholdsvis 

plast, metal og glas, så er der stadig folk som ikke har lyst eller overskud at sortere 

affaldet. Dette så vi også for nyligt i nyhederne på TV236 hvor skraldemænd, ikke har 

tid til at sortere affaldet grundigt i deres travle hverdag. Desuden er det kun meget få 

steder at der er sat forskellige skraldespande op. Dette problem kan den 

selvsorterende skraldespand så løse, da den selv kan sortere affaldet, og desuden 

går den ikke på kompromis i forhold til størrelsen. 

Sidst er at har vi valgt kun at tage udgangspunkt i en skraldespand, men måske er 

det muligt at indføre dette sorteringssystem andre steder, hvor der er desperat brug, 

eksempelvis på sorteringsanlæg i tredjeverdenslande. På denne måde skåner vi 

altså naturen ved at genbruge en stor mængde affald. 

 

 

  

 
36 https://www.tv2east.dk, Pressede skraldemænd sorterer ikke affald 

https://www.tv2east.dk/
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Kildeliste: 
 

Solid waste management 

www.unenvironment.org 

Sidst besøgt den 1/5/2019 

https://www.unenvironment.org/explore-topics/resource-efficiency/what-we-

do/cities/solid-waste-management  

 

Production, use, and fate of all plastics ever made 

www.advances.sciencemag.org 

Sidst besøgt den 1/5/2019 

https://advances.sciencemag.org/content/3/7/e1700782.full 

 

Affaldsstatistikken 2016 

www.mst.dk 

Sidst besøgt den 1/5/2019 

https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2018/06/978-87-93710-39-9.pdf 

 

Affald 

www.dn.dk 

Sidst besøgt den 1/5/2019 

https://www.dn.dk/vi-arbejder-for/baeredygtighed/affald/ 

 

Alt du skal vide om affaldssortering 

www.groenforskel.dk 

Sidst besøgt den 1/5/2019 

https://groenforskel.dk/affaldssortering/ 

 

Metaltech systems 

www.metaltechsystems.com 

Sidst besøgt den 1/5/2019 

http://www.metaltechsystems.com/wp-content/uploads/2013/06/ballistic-

separator.pdf 

 

Eddy Current separator 

www.wikipedia.org 

Sidst besøgt den 1/5/2019 

https://en.wikipedia.org/wiki/Eddy_current_separator  

 

Eddy current separators 

www.cogelme.com 

Sidst besøgt den 1/5/2019 

https://www.cogelme.com/eng/e-eddy-current-metal-separator.htm 

http://www.unenvironment.org/
https://www.unenvironment.org/explore-topics/resource-efficiency/what-we-do/cities/solid-waste-management
https://www.unenvironment.org/explore-topics/resource-efficiency/what-we-do/cities/solid-waste-management
http://www.advances.sciencemag.org/
https://advances.sciencemag.org/content/3/7/e1700782.full
http://www.mst.dk/
https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2018/06/978-87-93710-39-9.pdf
http://www.dn.dk/
https://www.dn.dk/vi-arbejder-for/baeredygtighed/affald/
http://www.groenforskel.dk/
https://groenforskel.dk/affaldssortering/
http://www.metaltechsystems.com/
http://www.metaltechsystems.com/wp-content/uploads/2013/06/ballistic-separator.pdf
http://www.metaltechsystems.com/wp-content/uploads/2013/06/ballistic-separator.pdf
http://www.wikipedia.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Eddy_current_separator
http://www.cogelme.com/
https://www.cogelme.com/eng/e-eddy-current-metal-separator.htm
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Glas, plast og metal 

www.affaldvarme.aarhus.dk 

Sidst besøgt den 2019 

https://affaldvarme.aarhus.dk/affald-og-genbrug/sortering-derhjemme/glas-plast-og-

metal/  

 

Vindsigte til affaldssortering 

www.viggobendz.dk 

Sidst besøgt den 1/5/2019 

http://www.viggobendz.dk/produkter/miljo-metaller/nihot/vertikal-vindsigte/ 

 

Produktprogram vindsigter 

www.retec.dk 

Sidst besøgt den 1/5/2019  

https://www.retec.dk/app/webroot/uploads/sortering/tromlesigter/windsichter_daenisc

h_160122.pdf 

 

Eight million tonnes of plastic are going into the ocean each year 

www.theconversation.com 

Sidst besøgt den 1/5/2019 

https://theconversation.com/eight-million-tonnes-of-plastic-are-going-into-the-ocean-

each-year-37521 

 

Hvad sker der med det sorterede affald? 

https://genanvend.mst.dk 

Besøgt sidst: 1/5/2019 

https://genanvend.mst.dk/materialer/materialer/hvad-sker-der-med-det-sorterede-

affald/ 

 

GESTIS Substance Database 

http://gestis-en.itrust.de 

Sidst besøgt: 1/5/2019 

http://gestis-

en.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_en/530566.xml?f=templates$fn=default.htm$3.0 

 

Oversigt over plasttyper 

https://www.hfb.dk 

Sidst besøgt: 1/5/2019 

https://www.hfb.dk/fileadmin/templates/hfb/dokumenter/Oversigtsstof/plasttyper.pdf 

 

Plastic Recycling with NIR-Spectroscopy 

https://oceanoptics.com 

Sidst besøgt: 1/5/2019 

http://www.affaldvarme.aarhus.dk/
https://affaldvarme.aarhus.dk/affald-og-genbrug/sortering-derhjemme/glas-plast-og-metal/
https://affaldvarme.aarhus.dk/affald-og-genbrug/sortering-derhjemme/glas-plast-og-metal/
http://www.viggobendz.dk/
http://www.viggobendz.dk/produkter/miljo-metaller/nihot/vertikal-vindsigte/
http://www.retec.dk/
https://www.retec.dk/app/webroot/uploads/sortering/tromlesigter/windsichter_daenisch_160122.pdf
https://www.retec.dk/app/webroot/uploads/sortering/tromlesigter/windsichter_daenisch_160122.pdf
http://www.theconversation.com/
https://theconversation.com/eight-million-tonnes-of-plastic-are-going-into-the-ocean-each-year-37521
https://theconversation.com/eight-million-tonnes-of-plastic-are-going-into-the-ocean-each-year-37521
https://genanvend.mst.dk/
https://genanvend.mst.dk/materialer/materialer/hvad-sker-der-med-det-sorterede-affald/
https://genanvend.mst.dk/materialer/materialer/hvad-sker-der-med-det-sorterede-affald/
http://gestis-en.itrust.de/
http://gestis-en.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_en/530566.xml?f=templates$fn=default.htm$3.0
http://gestis-en.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_en/530566.xml?f=templates$fn=default.htm$3.0
https://www.hfb.dk/
https://www.hfb.dk/fileadmin/templates/hfb/dokumenter/Oversigtsstof/plasttyper.pdf
https://oceanoptics.com/plastic-recycling-nir-spectroscopy/
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https://oceanoptics.com/plastic-recycling-nir-spectroscopy/ 

 

Pressede skraldemænd sorterer ikke skrald 

https://www.tv2east.dk 

Sidst besøgt: 1/5/2019 

https://www.tv2east.dk/nyheder/06-04-2019/1930/pressede-skraldemaend-sorterer-

ikke-skrald  

https://oceanoptics.com/plastic-recycling-nir-spectroscopy/
https://www.tv2east.dk/
https://www.tv2east.dk/nyheder/06-04-2019/1930/pressede-skraldemaend-sorterer-ikke-skrald
https://www.tv2east.dk/nyheder/06-04-2019/1930/pressede-skraldemaend-sorterer-ikke-skrald
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Lyd 

www.fysikleksikon.nbi.ku.dk  

Sidst besøgt den 19/2/2019 

https://fysikleksikon.nbi.ku.dk/l/lyd/ 

 

Egenfrekvens 

www.denstoredanske.dk  

Sidst besøgt den 19/2/2019 

http://denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Teknik/Bygningsstatik,_tekni

sk_statik_og_styrkel%C3%A6re/egenfrekvens 

 

Resonans 

denstoredanske.dk 

Sidst besøgt den 19/2/2019 

http://denstoredanske.dk/It%2c_teknik_og_naturvidenskab/Fysik/Klassisk_mekanik_

og_kvantefysik/resonans 

 

Vibrations mechanics 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mechanical_resonance 

Vibration technology that reveals an object’s hidden properties: 

https://www.youtube.com/watch?v=npNYP2vzaPo 

http://www.abedavis.com/files/papers/visvib_pami.pdf 

Eigenfrequency analysis 

https://www.comsol.com/multiphysics/eigenfrequency-analysis 

Vibrations Wikipedia: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vibration#Resonance_causes 

 

 

Elvekjær, Finn & Benoni, Torben, Fysik AB bogen1, kapitel: Bølger 

 

Brydensholt, Morten & Ebbesen, Grete, Lærebog i matematik bind 2, 

kapitel: De trigonometriske funktioner 

 

Møller Jensen, Pia & Møller Jensen, Christian, Sensorer: Anvendt el-lære, kapitel: 

Videregående - Laplace- og Fouriertransformationerne 

 

http://www.fysikleksikon.nbi.ku.dk/
https://fysikleksikon.nbi.ku.dk/l/lyd/
http://www.denstoredanske.dk/
http://denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Teknik/Bygningsstatik,_teknisk_statik_og_styrkel%C3%A6re/egenfrekvens
http://denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Teknik/Bygningsstatik,_teknisk_statik_og_styrkel%C3%A6re/egenfrekvens
http://denstoredanske.dk/It%2c_teknik_og_naturvidenskab/Fysik/Klassisk_mekanik_og_kvantefysik/resonans
http://denstoredanske.dk/It%2c_teknik_og_naturvidenskab/Fysik/Klassisk_mekanik_og_kvantefysik/resonans
https://en.wikipedia.org/wiki/Mechanical_resonance
https://www.youtube.com/watch?v=npNYP2vzaPo
http://www.abedavis.com/files/papers/visvib_pami.pdf
https://www.comsol.com/multiphysics/eigenfrequency-analysis
https://en.wikipedia.org/wiki/Vibration#Resonance_causes
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Bilag: 

Bilag 1. - Forsøg kode 

 

#Dette script har vi brugt i vores forsøg til at plotte fourier spektre 

for hver lydfil, så vi kunne begynde at finde karakteristika 

#Vi importere nødvendige libraries 

import matplotlib.pyplot as plt 

plt.style.use("ggplot") 

from scipy.io import wavfile as wav 

import scipy.fftpack as fftpack 

import numpy as np 

import os 

import matplotlib.ticker as ticker 

 

#Vi definere den folder hvor lydfilerne er placeret 

path = r"C:\Users\nicol\Desktop\jupyter\Rasp" 

 

#Vi laver folderen om til en liste af elementer. 

soundDir = os.listdir(path) 

 

#Variabler til senere om graf information 

myDpi = 96 

tick_spacing = 2500 

 

#Vi gør noget for hver fil i folderen 

for soundFile in soundDir: 

    #Vi definere hvad vi skal have fat i, Og henter wav-filerne 

    soundPath = path + '\\' + soundFile 

    wavfile = wav.read(soundPath) 

     

    #Vi læser dataen fra filerne  

    rate, data = wavfile 

     

    #Vi laver fast fourier transform (FFT) på dataen og ignorerer de 

imaginære tal, da vi ikke skal bruge dem 

    fft_out = fftpack.fft(data)[0:int(rate/2)]/rate 

    fft_out[1:] = 2*fft_out[1:]  

    Pxx = np.abs(fft_out[1:]) 

     

    #Vi bruger matplotlib til at plotte vores spektre 

    #Her definere vi nogle ting så vi kan plotte spektrene 

    %matplotlib inline 

    fig,ax = plt.subplots(figsize=(1280/myDpi, 720/myDpi), dpi=myDpi) 

    start, end = ax.get_xlim() 
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    ax.xaxis.set_major_locator(ticker.MultipleLocator(tick_spacing)) 

    plt.plot(Pxx, linewidth=5) 

     

    #Vi gemmer et billede af hvert spektre så vi kan kigge på spektrene 

senere 

    plt.savefig(soundFile + ".jpg", dpi=myDpi) 

     

    #Vi printer nogle informationer om hver fil i konsollen som vi så 

kan aflæse 

    #Vi printer også længden på x-aksen af hver spektre for at finde 

eventuelle fejlende filer 

    print(soundFile) 

    print(rate) 

    print(len(Pxx)) 

    #Vi plotter så spektret i konsollen 

    plt.show() 

    print("-------------------------------------------------------------

-") 

 

 

Bilag 2. - Semifinale kode 

 

#Dette er det kode vi brugte i semifinalen, som bruger af vores 

forsøgskode også 

#Her henter vi filer optaget eksternt og gætter på hvad det er 

#Her har vi vores karakteristika 

 

 

from scipy.io import wavfile as wav 

import scipy.fftpack as fftpack 

import numpy as np 

import os 

import matplotlib.ticker as ticker 

from statistics import mean 

import serial 

import time 

 

#Vi definere den folder hvor lydfilerne er placeret 

path = r"C:\Users\adian\Desktop\jupyter\pyArduino" 

soundDir = os.listdir(path) 

 

#Her åbner vi en usb port, hvor vi sender information til en arduino 

try: 

    ArduinoSerial = serial.Serial("com4", 9600, timeout = 1) 
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    serial_port = "Open" 

 

except serial.serialutil.SerialException: 

    ArduinoSerial.close() 

    ArduinoSerial.open() 

     

time.sleep(2) 

 

#Vi gør det for alle lydfiler i en folder. Til semifinalen var det denne 

folder vi gemte vores live-lyd 

for soundFile in soundDir: 

    #Vi definere hvad vi skal have fat i, Og henter wavfilerne 

    soundPath = path + '\\' + soundFile 

    wavfile = wav.read(soundPath) 

    #Vi læser dataen fra filerne  

    rate, data = wavfile 

     

    #Debugging 

    print(file) 

    print(rate) 

     

    #Vi laver fast fourier transform (FFT) på dataen og ignorer de 

imaginære tal, da vi ikke skal bruge dem 

    fft_out = fftpack.fft(data)[0:int(rate/2)]/rate 

    fft_out[1:] = 2*fft_out[1:]  

    Pxx = np.abs(fft_out[1:]) 

     

    #Her finder vi nogle af de ting vi bruger i vores statements (Ikke 

alle er bliver brugt i statements, men kun til debugging/analyse) 

    frek = 0 

    toppe=0 

    best=0 

     

    #Vi finder "best", som er den højeste amplitude i spektret 

    for index, x in enumerate(Pxx): 

        if x.real > frek: 

            frek = x.real 

            oldBest = best 

            best = index 

     

    #Her tæller vi antallet af ampletyder over 0.2 af frek, hvor frek er 

fra tidligere, den frekvens med den højeste amlpitude 

    for x in Pxx: 

        if x.real/frek > 0.2: 

            toppe += 1 
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    #Dette er hvad vi bruger til at bestemme metal, vi deler hele 

spektret op i tre dele og finder gennemsnits amplituden den største del 

    #Vores tanke her var at vi ville viser der var den her "grums" fra 

vores karakteristika. 

    #Hvis de gennemsnittet af hele spektret har tæt på det samme 

gennemsnit som den største del, må der være "grums" i hele spektret, og 

derfor tror vi det er metal 

    seq = Pxx 

    num = 3 

    avg = len(seq) / float(num) 

    out = [] 

    last = 0.0 

 

    while last < len(seq): 

        out.append(mean(seq[int(last):int(last + avg)])) 

        last += avg 

    

    outMax = 0 

    outIndex = 0 

     

    #Her er outIndex og outMax værdien og tallet på den største del af 

de tre dele vi delte spektret op i 

    for index, x in enumerate(out): 

        if x > outMax: 

            outMax = x 

            outIndex = index 

 

     

    #Debugging 

    print(len(Pxx)) 

 

    print(str(out)) 

     

    print(str(toppe)+" toppe") 

     

    print(str(avg) + " gennemsnit")  

     

    print(best) 

     

    print(str(outMax) + "outmax") 

     

    print(mean(out)) 

 

    #Dette er vores statements, som vi bruger til at bestemme hvilket 

materiale vi har at gøre med 

    #Det er her vi sender et bogstav til arduinoen som den brugte til at 
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lyse en af LED'erne 

    #Hvis den største amplitude ligger i frekvenserne 7000-12000 er det 

Glas 

    if 7000 < best < 12000: 

        print("Glas") 

        ArduinoSerial.write(str.encode("a")) 

    #Hvis gennemsnits amplituden er over 50% af den største 1/3 del af 

spektret, er det metal 

    elif mean(out) >= 0.5*outMax: 

        print("Metal") 

        ArduinoSerial.write(str.encode("b")) 

    #Hvis den største amplitude ligger i frekvenserne 0-2000 er det 

plast 

    elif best <= 2000: 

        print("Plast") 

        ArduinoSerial.write(str.encode("c")) 

    #Hvis ingen af disse bliver opfyldt, havde vi ikke nogen LED' koblet 

op, men der vil i konsollen printes fejl 

    else: 

        print("Fejl") 

         

    print(" ") 

         

    #Vi lader LED'en lyse i fem sekunder 

    time.sleep(5) 

    #Og lukker usb porten til arduinoen 

    ArduinoSerial.close() 

 

 

Bilag 3. - LiveV1 kode 

 

#Dette er vores semifinale kode, modificeret til at kører på en 

raspberry pi og i stedet for at optage i et eksternt program optager vi 

nu direkte fra python 

#Denne kode ville kunne sidde i en skraldespand som den er nu 

 

#Bestemmelses delen af koden bliver udskiftet med machine learning 

(indtil videre librariet: pyAudioAnalysis) 

 

 

#Importere nødvendige libraries til pinout på Raspberrypien 

import RPi.GPIO as GPIO 

import time 
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#Vi klargøre de pins vi kommer til at bruge 

GPIO.setmode(GPIO.BCM) 

GPIO.setup(11 , GPIO.OUT) 

GPIO.setup(9 , GPIO.OUT) 

GPIO.setup(10 , GPIO.OUT) 

GPIO.setup(22 , GPIO.OUT) 

 

GPIO.setup(26 , GPIO.OUT) 

GPIO.setup(19 , GPIO.OUT) 

GPIO.setup(13 , GPIO.OUT) 

GPIO.setup(6 , GPIO.OUT) 

 

#Vi sørger for at de pins vi bruger er slukket inden vi går igang 

GPIO.output(11, False) 

GPIO.output(9, False) 

GPIO.output(10, False) 

GPIO.output(22, False) 

 

GPIO.output(26, False) 

GPIO.output(19, False) 

GPIO.output(13, False) 

GPIO.output(6, False) 

 

#Vi sætter den puls servomotorer modtager information med: 50hz  

pGlas = GPIO.PWM(26, 50) 

pMetal = GPIO.PWM(19, 50) 

pPlast = GPIO.PWM(13, 50) 

pFejl = GPIO.PWM(6, 50) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

#Her optager vi lyden fra en mikrofon 

 

#Importere libraries vi skal bruge til at optage med og gemme som .wav 

filer 

import pyaudio 

import wave 

 

#Klargøre informationen af vores lydfil. bla hvilket index mikrofonen 

sidder på (dev_index) 

form_1 = pyaudio.paInt16 

chans = 1 

samp_rate = 44100 

chunk = 4096 

record_secs = 3 
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dev_index = 0 

wav_output_filename = "test.wav" 

 

audio = pyaudio.PyAudio() 

 

#Her begynder vi at optage lyden 

stream = audio.open(format = form_1, rate = samp_rate, channels = chans, 

input_device_index = dev_index, input = True, frames_per_buffer=chunk) 

print("Recording") 

frames = [] 

 

for ii in range(0,int((samp_rate/chunk)*record_secs)): 

    data = stream.read(chunk) 

    frames.append(data) 

     

print("Finished recording") 

 

stream.stop_stream() 

stream.close() 

audio.terminate() 

 

#Debugging 

print(len(frames)) 

for x in frames: 

    print(len(x)) 

     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

#Dette script er det vi brugt i semifinalen, men nu sat i en raspberry 

pi, og med servomotorer udover de LED'er vi havde til semifinalen 

 

#Vi importere nødvendige libraries 

import matplotlib.pyplot as plt 

plt.style.use("ggplot") 

from scipy.io import wavfile as wav 

import scipy.fftpack as fftpack 

import numpy as np 

import os 

from statistics import mean 

 

#Vi definere den folder hvor lydfilerne er placeret 

path = r"/home/pi/Desktop/jupyter/" 

 

#Vi laver folderen om til en liste af elementer. 

soundDir = os.listdir(path) 
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#Vi tager den data vi har fået fra mikrofonen 

data = [] 

for chunk in frames: 

    for i in chunk: 

        data.append(i) 

         

#Vi laver fast fourier transform (FFT) på dataen og ignorerer de 

imaginære tal, da vi ikke skal bruge dem 

fft_out = fftpack.fft(data)[0:int(samp_rate/2)]/samp_rate 

fft_out[1:] = 2*fft_out[1:]  

Pxx = np.abs(fft_out[1:]) 

     

 

#Her finder vi nogle af de ting vi bruger i vores statements (Ikke alle 

er bliver brugt i statements, men kun til debugging/analyse) 

 

frek = 0 

toppe=0 

best=0 

 

#Vi finder "best", som er den højeste amplitude i spektret 

for index, x in enumerate(Pxx): 

    if x.real > frek: 

        frek = x.real 

        best = index 

     

#Her tæller vi antallet af amplituder over 0.2 af frek, hvor frek er fra 

tidligere, den frekvens med den højeste amplitude 

for x in Pxx: 

    if x.real/frek > 0.2: 

        toppe += 1 

             

#Dette er hvad vi bruger til at bestemme metal, vi deler hele spektret 

op i tre dele og finder gennemsnits amplituden den største del 

#Vores tanke her var at vi ville viser der var den her "grums" fra vores 

karakteristika. 

#Hvis de gennemsnittet af hele spektret har tæt på det samme gennemsnit 

som den største del, må der være "grums" i hele spektret, og derfor tror 

vi det er metal 

seq = Pxx 

num = 3 

avg = len(seq) / float(num) 

out = [] 

last = 0.0 
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while last < len(seq): 

    out.append(mean(seq[int(last):int(last + avg)])) 

    last += avg 

 

outMax = 0 

outIndex = 0 

     

#Her er outIndex og outMax værdien og tallet på den største del af de 

tre dele vi delte spektret op i 

for index, x in enumerate(out): 

    if x > outMax: 

        outMax = x 

        outIndex = index 

         

 

#Debugging 

print(len(Pxx)) 

 

print(str(out)) 

     

print(str(toppe)+" toppe") 

     

print(str(avg) + " gennemsnit")  

     

print(best) 

     

print(str(outMax) + "outmax")     

print(mean(out)) 

 

 

#Dette er vores statements, som vi bruger til at bestemme hvilket 

materiale vi har at gøre med 

 

#Hvis den største amplitude ligger i frekvenserne 7000-12000 er det Glas 

if 7000 < best < 12000: 

    print("Glas") 

    move(11,pGlas) 

#Hvis gennemsnits amplituden er over 60% af den største 1/3 del af 

spektret, er det metal 

elif mean(out) >= 0.6*outMax: 

    print("Metal") 

    move(9,pMetal) 

#Hvis den største amplitude ligger i frekvenserne 0-2000 er det plast 

elif best <= 2000: 

    print("Plast") 

    move(10, pPlast) 
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#Hvis ingen af disse bliver opfyldt, har vi en separat del, hvor alt 

andet skrald kommer hen 

else: 

    print("Fejl") 

    move(22, pFejl) 

     

#Denne funktion bliver kaldt af if-statementet ovenfor, og er hvad der 

skal åbne den rigtige låge ned til hvor materialet hører til. 

#Tænder pin1 som er sidder til en LED og bevæger en servomotor 

tilknyttet et materiale 

def move(pin1, pin2): 

    GPIO.output(pin1, True) 

     

    #Vi starter servomotoren på Duty Cycle 7.5, som er midten, hvor vi 

derefter drejer den 90 grader til Duty Cycle 12.5, og til sidst kører vi 

den tilbage 

    pin2.start(7.5) 

    pin2.ChangeDutyCycle(12.5) 

    time.sleep(5) 

    pin2.ChangeDutyCycle(7.5) 

    time.sleep(3) 

     

     

#Vi renser alle pins vi har brugt 

GPIO.cleanup() 

print(" ") 

 

#Vi gemmer også de filer vi har optaget, så vi kan bruge dem senere 

wavefile = wave.open(wav_output_filename, "wb") 

wavefile.setnchannels(chans) 

wavefile.setsampwidth(audio.get_sample_size(form_1)) 

wavefile.setframerate(samp_rate) 

wavefile.writeframes(b''.join(frames)) 

wavefile.close() 

 

 

Bilag 4. - ML Test-Train 

#Dette er et meget simpelt script der udnytter pyAudioAnalysis til at 
analysere vores lyd gennem forskellige machine learning parametre 
#Vi kører første del: Træningsdelen på en pc. Her får vi trænet en model 
ud fra vores allerede optage lyd 
#Anden del køres på skraldespanden selv, og bruger den trænede model til 
at bestemme hvad det  materiale der bliver smidt i den er. 
from pyAudioAnalysis import audioTrainTest as aT 
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aT.featureAndTrain(["plast","metal", "glas"], 1.0, 1.0, 
aT.shortTermWindow, aT.shortTermStep, "svm", "svmSMtemp", False) 

 

#Denne del ligger på raspberry pi'en og teste en lyd på modellen og 
giver et svar 
 
aT.fileClassification("test/Glaskrus (SFO).wav", "svmSMtemp","svm") 

 

Bilag 5. - LiveML 

#Dette er vores semifinale kode, modificeret til at kører på en 
raspberry pi og i stedet for at optage i et eksternt program optager vi 
nu direkte fra python 
#Denne kode ville kunne sidde i en skraldespand som den er nu 
 

 
######################################################################## 
#Bestemmelses delen af koden bliver udskiftet med machine learning 
(indtil videre librariet: pyAudioAnalysis) 
######################################################################## 
 
#Importere nødvendige libraries til pinout på Raspberrypien 
import RPi.GPIO as GPIO 
import time 
 
#Vi klargøre de pins vi kommer til at bruge 
GPIO.setmode(GPIO.BCM) 
GPIO.setup(11 , GPIO.OUT) 
GPIO.setup(9 , GPIO.OUT) 
GPIO.setup(10 , GPIO.OUT) 
GPIO.setup(22 , GPIO.OUT) 
 
GPIO.setup(26 , GPIO.OUT) 
GPIO.setup(19 , GPIO.OUT) 
GPIO.setup(13 , GPIO.OUT) 
GPIO.setup(6 , GPIO.OUT) 
 
#Vi sørger for at de pins vi bruger er slukket inden vi går igang 
GPIO.output(11, False) 
GPIO.output(9, False) 
GPIO.output(10, False) 
GPIO.output(22, False) 
 
GPIO.output(26, False) 
GPIO.output(19, False) 
GPIO.output(13, False) 
GPIO.output(6, False) 
 
#Vi sætter den puls servomotorne motager information med: 50hz  
pGlas = GPIO.PWM(26, 50) 
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pMetal = GPIO.PWM(19, 50) 
pPlast = GPIO.PWM(13, 50) 
pFejl = GPIO.PWM(6, 50) 

 

#Her optager vi lyden fra en mikrofon 
 
#Importere libraries vi skal bruge til at optage med og gemme som .wav 
filer 
import pyaudio 
import wave 
from datetime import datetime 
 
#Klargøre informationen af vores lydfil. bla hvilket index mikrofonen 
sidder på (dev_index) 
form_1 = pyaudio.paInt16 
chans = 1 
samp_rate = 44100 
chunk = 4096 
record_secs = 3 
dev_index = 0 
wav_output_filename = "temp.wav" 
 
audio = pyaudio.PyAudio() 
 
#Her begynder vi at optage lyden 
stream = audio.open(format = form_1, rate = samp_rate, channels = chans, 
input_device_index = dev_index, input = True, frames_per_buffer=chunk) 
print("Recording") 
frames = [] 
 
for ii in range(0,int((samp_rate/chunk)*record_secs)): 
    data = stream.read(chunk) 
    frames.append(data) 
     
print("Finished recording") 
 
stream.stop_stream() 
stream.close() 
audio.terminate() 
 
#Debugging 
print(len(frames)) 
for x in frames: 
    print(len(x)) 

 

#I denne version gemmer vi filen tideligere, da pyAudioAnalysis 
analyserer på filer, så de skal være gemt først 
#Vi mangler bla. at gemme filerne med dato/tid og måske også med hvilket 
materiale der bliver gættet på 
wavefile = wave.open(wav_output_filename, "wb") 
wavefile.setnchannels(chans) 
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wavefile.setsampwidth(audio.get_sample_size(form_1)) 
wavefile.setframerate(samp_rate) 
wavefile.writeframes(b''.join(frames)) 
wavefile.close() 

 

#Her implementere vi den trænede model og tester det på en fil 
from pyAudioAnalysis import audioTrainTest as aT 
 
def MLtest(fil): 
    test = aT.fileClassification(fil, "svmSMtemp","svm")[0] 
    #Hvis testen bliver 0 er det plast 
    if test == 0: 
        move(11, pPlast) 
    #Hvis testen bliver 1 er det metal 
    elif test == 1: 
        move(9, pMetal) 
    #Hvis testen bliver 2 er det glas 
    elif test == 2: 
        move(10, pGlas) 
    #Hvis pyAudioAnalysis ikke kan placere det i en af de tre 
ovenstående så er det et andet materiale 
    else: 
        move(22, pFejl) 
     
#Denne funktion bliver kaldt af if-statementet ovenfor, og er hvad der 
skal åbne den rigtige låge ned til hvor materialet hører til. 
#Tænder pin1 som er sidder til en LED og bevæger en servomotor 
tilknyttet et meteriale 
def move(pin1, pin2): 
    MLtest() 
    GPIO.output(pin1, True) 
     
    #Vi starter servomotoren på Duty Cycle 7.5, som er midten, hvor vi 
derefter drejer den 90 grader til Duty Cycle 12.5, og til sidst kører vi 
den tilbage 
    pin2.start(7.5) 
    pin2.ChangeDutyCycle(12.5) 
    time.sleep(5) 
    pin2.ChangeDutyCycle(7.5) 
    time.sleep(3) 
     
 
MLtest(wav_output_filename) 
 
     
#Vi renser alle pins vi har brugt 
GPIO.cleanup() 
print(" ") 
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