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I.  INLEIDING 

A.  Warehouse picking 

Het verzamelen van producten in een magazijn 
wordt vaak vermeld als een van de meest 
arbeidsintensieve, dure en tijdrovende handelingen 
in een niet-geautomatiseerd magazijn [1]. Om het 
handmatige picking proces efficiënter te maken, zijn 
heel wat oplossingen ontworpen. Eén daarvan is het 
pick-to-light systeem waarbij de gebruiker visueel 
naar het product geleid wordt. Ieder product is 
vergezeld door een module met een lampje en een 
knop. Wanneer het lampje bij het product brandt, 
moet dit artikel genomen worden. Het nemen van 
een product kan bevestigd worden door op de 
bijhorende knop te drukken.  
 
Hoewel deze begeleiding erg visueel en efficiënt is 
in gebruik, is er doorgaans een gebrek aan 
flexibiliteit. Bij een traditionele opstelling zijn alle 
pick-to-light modules fysiek verbonden aan de 
master. Elke module heeft een vast adres waarop 
het aangesproken wordt door de master module. De 
onderdelen worden verondersteld softwarematig 
aan de correcte pick-to-light module verbonden te 
zijn, maar de juistheid van deze informatie wordt 
nooit geverifieerd door het systeem.  
 
Dit staat in contrast met de hardware opstelling van 
een smart pick-to-light systeem, zoals weergegeven 

                                                           
 

op figuur 1. De centrale master beheert de modules 
vanuit een externe cloud server. Indien de modules 
op het internet gekoppeld zijn, kunnen deze zonder 
herconfiguratie op eender welk netwerk met 
toegang tot het internet de cloud bereiken. Ook 
toestellen die het systeem beheren en informatie 
uitlezen connecteren op diezelfde cloud. 
 

 
Figuur 1: Hardware van smart pick-to-light systeem 
 
De traditionele opstelling heeft twee belangrijke 
nadelen ten opzichte van de slimme opstelling. 
Enerzijds is er steeds herprogrammering nodig 
wanneer een module vervangen of toegevoegd 
wordt. Zowel het adres van de nieuwe module als 
de link naar het product dat de module bevat moet 
toegevoegd worden aan de mastermodule. 
Anderzijds kunnen producten niet eenvoudig tussen 
twee modules verwisseld worden omdat de master 
de pick-to-light slaves aanspreekt op basis van het 
ingestelde adres.  

II.  DOELSTELLINGEN 

Het doel van de thesis is om een gebruiksvriendelijk 
en slim pick-to-light systeem te ontwerpen. Na het 
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voeren van een theoretisch vooronderzoek naar alle 
benodigde aspecten, worden praktische tests 
gedaan om uiteindelijk tot een proefopstelling te 
komen. De objectherkenning wordt gedaan aan de 
hand van 26 Meccano componenten.  

A.  Studie 

Vooreerst wordt een voorstudie gedaan naar de 
bestaande systemen om zeker te zijn over het 
innovatief karakter van het project. Om de 
beschreven smart pick-to-light opstelling te 
verwezenlijken, moeten hoofdzakelijk twee 
onderwerpen theoretisch onderzocht worden: 
objectherkenning en cloud computing.  
 
De objectherkenning is een essentiële component. 
Verschillende technieken moeten onderzocht 
worden om uiteindelijk tot een methode te komen 
die de objectherkenning snel en accuraat uitvoert. 
Daarbij is het belangrijk dat een goede keuze wordt 
gemaakt van de sensoren die in de pick-to-light 
module geplaatst worden. Bij voorkeur gebruikt dit 
systeem weinig rekenkracht en geheugen.  
 
Cloud computing is de mogelijkheid om computing 
resources, applicaties, opslag en rekenkracht, over 
het internet te gebruiken [2]. Na een inleidend 
onderzoek naar cloud computing uitgevoerd en 
neergeschreven te hebben, moet uitgezocht 
worden hoe een praktische implementatie 
doorgevoerd kan worden.    

B.  Praktische implementatie 

Rekening houdend met de resultaten van de studie, 
wordt het slimme pick-to-light systeem praktisch 
uitgewerkt.  

III.  RESULTATEN 

De scriptie bevat het resultaat van zowel het 
theoretisch onderzoek als de praktische uitwerking. 
Het theoretisch onderzoek peilt naar de huidige 
stand van de pick-to-light technologie en zoekt naar 
de mogelijkheden tot implementatie van 
objectherkenning en cloud computing.   

A.  Objectherkenning 

Praktisch blijken vorm, kleur en materiaal de best 
detecteerbare karakteristieken van de 
componenten te zijn. Als sensoren worden bijgevolg 
een camera, voor het herkennen van vorm en kleur, 
en een inductieve sensor, om de plastieken van de 
metalen Meccano onderdelen te onderscheiden, 
gekozen.  

Verschillende manieren om objecten te herkennen 
met behulp van een camera worden onderzocht om 
zo tot de voor deze toepassing beste oplossing te 
komen. Onder deze mogelijkheden behoren het 
creëren van eigen feature extractors, de bag-of-
features methode en herkenning aan de hand van 
neurale netten. 

De eigen feature extractors werden 
geprogrammeerd met het doel om nuttige 
informatie te halen uit afbeeldingen over de 
afgebeelde objecten. Op basis van de bekomen 
waarden kunnen dan twee afbeeldingen vergeleken 
worden om te bepalen of hetzelfde product al dan 
niet op beide afbeeldingen weergegeven is. De 
uitgewerkte feature extractors zijn: vormen per 
eenheid productoppervlak, rand per eenheid 
productoppervlak, meest aanwezige kleuren in het 
product en het percentage aan SIFT 
overeenkomsten [3]. Deze technieken bleken echter 
onvoldoende accuraat en te gevoelig aan variatie in 
belichting.  

De bag-of-words methode die gebruik maakt van 
SURF descriptors [4], gelijkaardig aan de eerder 
vermelde SIFT descriptors [3],  behaalt een 
herkenningspercentage van 66% op de set van 26 
Meccano objecten. Per object worden 5 foto’s 
gebruikt voor het trainen en 12 foto’s voor het 
testen van de bekomen classifier.  

De beste resultaten worden met een Convolutional 
Neural Network (CNN) verkregen. Een CNN is een 
neuraal net dat aan de hand van training data zelf 
de meest effectieve feature extractors creëert. De 
bekomen features worden in een volledig 
verbonden netwerk geclassificeerd om zo voor elk 
getraind object de kans te berekenen dat het 
aanwezig is op de afbeelding. Om een zo accuraat 
mogelijk resultaat te bekomen bij een zo klein 



 3 

mogelijke dataset, wordt gebruik gemaakt van 
finetuning. Dit is een techniek waarbij de gewichten 
van een voorgetraind netwerk aangepast worden 
aan de specifieke herkenningsopdracht. Ook data 
augmentation wordt toegepast. Dit is het creëren 
van bijkomende artificiële data op basis van de 
oorspronkelijke data.  

 
Figuur 2: 3 paren moeilijk onderscheidbare 
onderdelen 
 
De scriptie bevat uitgebreid onderzoek naar alle 
parameters die voor het trainen van een CNN 
ingegeven moeten worden om zo het effect ervan 
op de accuraatheid na te gaan. Gebruik makend van 
de beste parameters is een accuraatheid van 
87,69% bereikt op de Meccano set met 26 
verschillende onderdelen. Voor zowel het trainen 
als het testen werden 20 foto’s per klasse gebruikt. 
Indien een metaaldetector zou bijgeplaatst worden 
die verondersteld wordt altijd correct te zijn, zou het 
systeem in 89,65% van de gevallen het correcte 
product raden. Sommige specifieke objecten zijn 
moeilijk voor het neuraal netwerk om van elkaar te 
onderscheiden. In figuur 2 worden drie 
productparen weergegeven die regelmatig verward 
worden. Zonder deze zes onderdelen haalt het 
netwerk een accuraatheid van 94,5%. Met gebruik 
van een ideale inductieve sensor loopt dit op tot 
95,4%.  

B.  Cloud computing 

Hoewel de database en het master programma niet 
op een cloud-service geïmplementeerd is, werd wel 
rekening gehouden tijdens het programmeren om 
deze cloud-ready te implementeren.  

C.  Praktische uitwerking smart pick-to-light 
systeem 

Uiteindelijk is een praktisch werkend smart pick-to-
light systeem uitgewerkt. Dit systeem voldoet aan 
de vereisten van gemakkelijke cloud-implementatie 
en automatische objectherkenning. Het toevoegen 
van een pick-to-light module kan gebeuren door 
simpelweg een module bij te plaatsen en deze in te 
schakelen.  

IV.  BESLUIT 

Het nodige theoretische onderzoek rond de 
bestaande picking oplossingen, objectherkenning 
en cloud computing werd uitgevoerd. Ook een 
werkende proof of concept van het smart pick-to-
light systeem werd opgebouwd.  
Er zijn mogelijkheden om verder te bouwen op het 
resultaat. Ten eerste zou een draadloze uitwerking 
van de pick-to-light modules de flexibiliteit nog 
verhogen. Ten tweede moet de haalbaarheid van 
werkelijk intelligentie in de pick-to-light modules 
onderzocht worden. Deze kunnen taken van de 
master module overnemen zoals het herkennen van 
objecten. Indien een draadloze oplossing gewenst 
is, zal de benodigde energie voor deze berekeningen 
belangrijk zijn. Ten derde kan het project 
vervolledigd worden door de centrale applicatie 
effectief in een cloud onder te brengen.  

V.  REFERENTIES 

 

[1]  D. Battini, M. Calzavara, A. Persona and F. Sgarbossa, 

“A comparative analysis of different paperless picking 

systems,” Industrial Management & Data Systems, pp. 

483-503, 2015.  

[2]  E. Qaisar, “Introduction to Cloud Computing for 

Developers,” 9-10 March 2012. [Online]. Available: 

ieeexplore.ieee.org/document/6221131/. [Accessed 1 

March 2018]. 

[3]  D. G. Lowe, “Object Recognition from Local Scale-

Invariant Features,” 20-27 September 1999. [Online]. 

Available: ieeexplore.ieee.org/document/790410/. 

[Accessed 1 March 2018]. 

[4]  H. Bay, T. Tuytelaars and L. Van Gool, “SURF: Speeded 

Up Robust Features,” 7-13 May 2006. [Online]. 

Available: http://www.vision.ee.ethz.ch/~surf/eccv06.pdf. 

[Accessed 7 April 2018]. 

 


