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Introduktion
Syftet med examensarbetet var att undersöka möjligheten att använda maskininlärning för 
att detektera föroreningar i dagvattensystemet. Arbetet utfördes i samarbete med VA SYD. 
Resultatet var att det gick att detektera cigarettfimpar med mycket god precision. Detta gav 
en god indikation på att systemet bör gå att implementera i verkligheten. 

Metod
● Konstruera modell av en dagvattenbrunn
● Filma när vatten med cigarettfimpar hälls genom modellen
● Träna ett maskininlärningsprogram att detektera fimpar i vattenflödet
● Utvärdera resultatet av träningen

Resultat

Diskussion
Enligt det erhållna resultatet är det möjligt att detektera cigarettfimpar i ett flöde med en 
maskininlärningsmodell som tränats på en syntetisk datamängd. Den förtränade modellen (N2) gav 
något bättre resultat på bägge datamängderna. Detta beror huvudsakligen på att den har fler 
träningsbara parametrar samt att den är bättre på att hitta utmärkande egenskaper hos fysiska objekt. 
100 % på testmängden betyder att modellen lyckas detektera cigarettfimpar i brunnmodellen. 
Resultatet säger inget om hur modellerna hade presterat på data från en verklig dagvattenbrunn. Det 
är rimligt att förvänta sig att de presterat sämre, då datamängderna som använts inte tar hänsyn till 
variationen av föremål som återfinns i en verklig dagvattenbrunn. Cigarettfimpar är nämligen inte den 
enda föroreningen som förekommer i en dagvattenbrunn.
Flödeshastigheten påverkar inte möjligheten att identifiera cigarettfimpar förutsatt att kameran som 
används är någorlunda korrekt inställd för ändamålet.
Då diametern på cigarettfimparna som användes under arbetet var större än höjden av vattennivån i 
avloppsröret kunde turbiditetens eventuella påverkar inte utredas. 

Problemformulering
● Kan ett maskininlärningsprogram tränas till att detektera cigarettfimpar i ett flöde med 

hjälp av ett syntetiskt dataset? 
● Kan man med bilder från en modell som ska efterlikna en dagvattenbrunn identifiera 

cigarettfimpar med hjälp av objektklassificering?
● Hur påverkar vattnets flödeshastighet möjligheten att identifiera cigarettfimpar?
● Hur påverkar vattnets turbiditet (grumlighet) möjligheten att identifiera cigarettfimpar?

Genomförande
En modell konstruerades med hjälp av plywood och reglar. Modellen genomskars av ett 
avloppsrör med diametern 50 mm. Ett hål sågades ut i röret för att efterlikna kanalerna i en 
dagvattenbrunn. 
För att skapa datamängder extraherades bildrutor från filmklipp som filmats i modellen. 
Syntetiska bilder skapades genom att cigarettfimpar klipptes ut från dessa bilder och 
klipptes in i bilder utan cigarettfimpar. På detta sätt erhölls två datamängder, en syntetisk 
och en verklig.
Två olika maskininlärningsmodeller, N1 och N2,  användes. N2 hade tränats på 
datamängden ImageNet i förväg och förväntades därmed prestera bättre än N1.
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N1 ~ 100% ~ 100 % 100 % ~ 93 % ~ 95 % 100 %

N2 ~ 100 % ~ 100 % 100 % ~ 95 % ~ 98 % 100 %


