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Voorwoord
Voor u ligt het scriptie verslag wat het resultaat is van een onderzoek naar plaatsspecifiek
bespuiten in fruitboomgaarden met behulp van lidar techniek. In dit verslag wordt toegelicht
hoe de lidar data kan worden verwerkt, zodat een boomvolume kan worden berekend. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van het programeerprogramma Labview. Dit verslag is tot stand
gekomen voor de afronding van de bachelor Agrotechnologie aan Wageningen University. Ik
heb aan deze scriptie gewerkt vanaf maart 2011 en heb het afgerond in juni 2011. De keuze
voor dit onderwerp is tot stand gekomen door mijn interesse in precisielandbouw. Het
plaatsspecifiek bespuiten in fruitboomgaarden is hierbij een goed passend onderwerp. Graag
wil ik Jan Willem Hofstee en Ard Nieuwenhuizen van harte bedanken voor de begeleiding
tijdens het maken van deze scriptie. Ook wil ik Willem Hoogmoed bedanken voor het
examineren van dit scriptie verslag.

Jan-Kees Boonman
Juni 2011

v

vi

Samenvatting
Het toedienen van gewasbeschermingsmiddelen in de fruitteelt gebeurt tegenwoordig met een
conventionele boomgaardspuitmachine. Deze spuitmachines zijn niet in staat om
plaatsspecifiek te spuiten. In de fruitteelt kan de toediening van spuitvloeistof sterk worden
gereduceerd door plaatsspecifiek te spuiten aan de hand van het boomvolume. Om dit
boomvolume te kunnen bepalen zijn metingen met lidar techniek verricht in
fruitboomgaarden. Tijdens deze scriptie wordt een algoritme ontwikkeld zodat uit de
metingen het boomvolume kan worden berekend.
De metingen zijn verricht door op een kar een laserrangescanner, een laptop en een DGPSontvanger te plaatsen. Met deze meetopstelling werd tussendoor de bomenrijen van de
boomgaard gereden terwijl de data van de laserrangescanner en de DGPS-ontvanger werd
opgeslagen. De meetresultaten zijn verwerkt met behulp van Labview. De laserrangescanner
maakt tien scans per seconde. De meetpunten van de laserrangescanner zijn beschreven in
poolcoördinaten. Door deze om te rekenen naar cartesische coördinaten en de data van de
DGPS ontvanger toe te voegen, is elk afzonderlijk meetpunt door een x, y en z coördinaat
beschreven.
Voor het berekenen van het boomvolume zijn alleen de meetpunten die aan de buitenrand van
de boom zijn gemeten relevant. Een groot deel van de metingen is echter niet aan de
buitenrand van de boom gemeten, deze meetpunten moeten uitgefilterd worden. Als eerste
worden de meetpunten op breedte gefilterd. Hierdoor worden de meetpunten die van de
achterkant van de boom, de volgende bomenrij of van de hemelachtergrond uitgefilterd.
Vervolgens wordt ingedeeld op basis van hoogte. Hiervoor worden de meetpunten per
bomenrij in vijf secties ingedeeld met evenredige hoogte. Deze secties komen overeen met de
secties van een boomgaardspuitmachine. Per scan worden de meetpunten opgeslagen in een
van de vijf secties. Hierdoor ontstaat een rasterindeling met aparte cellen waar meetpunten in
zijn opgeslagen. Hier wordt van elk meetpunt alleen nog maar de y-coördinaat opgeslagen,
deze staat voor de horizontale afstand van de laserscanner tot aan de buitenrand van de
fruitboom.
Alvorens de meetpunten per sectiecel kunnen worden gebruikt om het boomvolume uit te
rekenen, moeten eerst de meetpunten verder verwerkt worden. Als eerste wordt de
horizontale afstand van de laserscanner tot de buitenrand van de boom omgerekend naar een
horizontale afstand van de stam tot aan de buitenrand van de boom. Vervolgens wordt
bepaald of de sectiecel een vooraf bepaald minimum aantal meetpunten per sectie bezit. Bij
de volgende test worden de buitenste meetpunten per sectiecel verkregen. Dit geschiedt door
het meetpunt met de hoogste waarde te vermenigvuldigen met een fractie tussen 0 en 1. De
uitkomst hiervan is de grenswaarde waaronder de meetpunten worden uitgefilterd. Als de
fractie op 0 wordt ingesteld, worden alle meetpunten meegerekend. Wordt de fractie ingesteld
op 1, dan telt alleen het meetpunt met de hoogste waarde mee. Van de overgebleven
meetpunten wordt nu het gemiddelde berekend. Dit levert als uitkomst een gemiddelde ywaarde op, welke een benadering is van de werkelijke boomdikte per sectie. Het
boomvolume is evenredig met de boomdikte. Dit geldt echter alleen als de boom zijn
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natuurlijke vorm heeft behouden, zoals bij spillen. Bij v-hagen zal het algoritme niet juist
werken.
Aan de hand van de berekende boomdikte is het mogelijk om plaatsspecifiek te spuiten in
boomgaarden. Interessant is om te berekenen hoe de hoeveelheid spuitvloeistof kan worden
gereduceerd door dit systeem. Dit gebeurt door de huidige situatie te vergelijken met het
plaatsspecifiek spuiten, waarbij twee, vijf of tien keer per seconde wordt bijgestuurd. Hierbij
kunnen telkens tussen de 0 en 4 spuitdoppen per sectie worden in- en uitgeschakeld. Dit
aantal wordt bepaald aan de hand van de boomdikte, hoe groter deze is, des te meer
spuitdoppen worden ingeschakeld.
Het resultaat van het algoritme is dat minder spuitvloeistof kan worden verspoten dan in de
huidige situatie en dat de spuitvloeistof beter is verdeeld over de boom, zodat de plaats waar
de behoefte van de boom naar de spuitvloeistof groter is, meer spuitvloeistof krijgt
toegediend.
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1. Inleiding
1.1 Huidige situatie
Sinds jaren worden gewasbeschermingsmiddelen in boomgaarden toegediend met een
conventionele boomgaardspuitmachine. Deze spuitmachines zijn in diverse uitvoeringen
beschikbaar. De meest geavanceerde spuitmachines zijn zo geconstrueerd dat alleen het
boomoppervlak wordt bespoten. Dit wordt bereikt doordat de spuitdoppen op de machine de
contouren van de fruitbomen volgen. Hierdoor is het mogelijk om emissie arm te spuiten. Dit
is echter nog een nieuwe techniek en wordt in de praktijk nog weinig toegepast.

In de praktijk wordt vaak gebruikt gemaakt van een dwarsstroom spuit die het spuitmiddel
met behulp van luchtondersteuning horizontaal op de bomen blaast. Deze luchtondersteuning
zorgt ervoor dat het buitenste blad wordt weggeblazen zodat het spuitmiddel ook de
binnenste en achterste bladen van de boom raakt. Het nadeel van deze machine is dat deze
altijd even veel spuitvloeistof zal spuiten ongeacht de grootte van de fruitbomen. Bij een
grote boom met veel blad zijn de problemen wat betreft verliezen en emissies beperkt, omdat
al de spuitvloeistof op het blad terecht zal komen. Echter, als zich een kleinere boom of een
lege plek in de bomenrij bevindt, zal er een probleem voordoen. De dan gespoten
spuitvloeistof zal niet juist benut worden. De luchtondersteuning heeft nu een negatief effect
omdat deze de spuitvloeistof weg zal blazen waardoor een groot deel hiervan in de omgeving
terecht zal komen. Dit is niet alleen slecht voor het milieu, maar ook een onnodig verlies van
spuitvloeistof.
Ook is het tegenwoordig nog niet mogelijk dat de spuit automatisch uitschakelt op het eind
van de bomenrij. Het is de taak van de bestuurder om dit op het juiste moment te doen. Het
zal echter vaak zo zijn dat dit uitschakelen niet op het juiste moment gebeurt, waardoor de
efficiëntie van het spuiten verminderd wordt.
Om dit probleem op te lossen is er al een algoritme beschikbaar dat aan de hand van
metingen met een ultrasoonsensor kan herkennen of er wel of geen fruitboom aanwezig is.
Dit type sensor is echter niet nauwkeurig genoeg om de grootte en vorm van een fruitboom te
kunnen meten. Daarom zijn er metingen verricht in een fruitboomgaard met een
laserrangescanner. Met deze lidar (Laser Imaging Detection And Ranging) techniek is het
wel mogelijk om nauwkeuriger en sneller te meten. Deze lidar metingen dienen echter nog
geanalyseerd te worden, waardoor het mogelijk moet zijn om met een algoritme het volume
van de fruitbomen te kunnen berekenen.

1.2 Gewenste situatie
In de gewenste situatie is het mogelijk dat een boomgaard spuitmachine autonoom de
toegediende hoeveelheid spuitvloeistof varieert naar gelang de noodzaak van de fruitboom
voor het te bespuiten spuitvloeistof. Deze noodzaak wordt bepaald aan de hand van het
boomvolume. Dit wordt gemeten met een laserrangescanner die bevestigd is op de
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spuitmachine. Deze laserrangescanner meet waar het blad zich bevind en daardoor zal alleen
op de plaatsen waar werkelijk blad aanwezig is spuitvloeistof toegediend worden. Door op
deze manier plaatsspecifiek toe te dienen wordt er spuitvloeistof bespaard en worden de
emissies van giftige stoffen beperkt.

1.3 Probleemstelling
Er is nog geen algoritme beschikbaar dat de lidar meetresultaten kan verwerken tot bruikbare
data over de fruitbomen, zodat het mogelijk wordt om plaatsspecifiek spuitvloeistof toe te
dienen in boomgaarden, waardoor verliezen van spuitvloeistof en emissies van giftige stoffen
beperkt worden.

1.4 Doel van het onderzoek
Het doel van deze bachelorscriptie is om de lidar metingen te analyseren en een algoritme te
ontwikkelen dat het boomvolume kan bepalen, zodat aan de hand van die informatie
plaatsspecifiek kan worden bespoten in fruitboomgaarden.

1.5 Onderzoeksvragen
Hoofdvraag
Hoe moeten de lidar metingen verwerkt worden zodat het boomvolume berekend kan
worden?
Subvragen
1.Wat is de invloed van de vorm van de fruitboom op het spuitgedrag?
2. Hoe moet om worden gegaan met een meting die niet aan de buitenrand van de boom
gemeten blijken is?
3. Hoeveel winst levert het plaatsspecifiek spuiten op ten opzichte van het huidige systeem?
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2. Literatuur
In het verleden is al meermaals onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van lidar techniek
voor het meten van de geometrische kenmerken van een boom. Het meest relevante
onderzoek komt van Lee en Ehsani (2008) vanuit de universiteit van Florida. In dit onderzoek
worden de afmetingen en inhoud van een sinaasappelboom gemeten met een
laserrangescanner. Deze boom staat los van andere bomen, is in een symmetrische vorm
gesnoeid en staat vol in blad. Deze zaken vergemakkelijken het meten, omdat de
laserrangescanner in de meeste gevallen op de juiste plaats zal meten. Dit is namelijk op de
buitenrand van de boom. De meeste meetresultaten zullen daardoor een goed beeld geven van
de omvang van de boom. Daardoor zijn de afmetingen en inhoud van de boom nauwkeurig te
berekenen. Dit is ook te zien aan de afwijking in vergelijking met de handmatige metingen.
Voor de hoogte, breedte en volume waren de afwijkingen respectievelijk 0.41%, 4.82% en
0.09%. Dit onderzoek toont aan dat het mogelijk is om met een laserrangescanner de
geometrische eigenschappen van een boom te bepalen. Al is het de vraag of het ook gaat
werken in minder ideale omstandigheden, zoals bij bomen die in elkaar gegroeid zijn, minder
blad hebben en niet symmetrisch zijn. Het grootste probleem is dan dat een groot aandeel van
de meetresultaten niet relevant is voor de berekening van de geometrische eigenschappen van
de boom, omdat de meting niet aan de buitenrand van de boom is gemeten.
Een eerder onderzoek naar het bepalen van de bladdichtheid met behulp van lider metingen is
beschreven in een tweetal artikelen door Wei en Salyani (2004). In dit onderzoek worden tien
citrus bomen gemeten met een laserrangescanner. De berekende bladdichtheden worden
vervolgens vergeleken met de visuele beoordeling van de bladdichtheid. De correlatie tussen
de metingen met de laserrangescanner en de visuele beoordeling was hierbij hoog. (R2 = 0.96;
RMSE = 6.1%). Ook tijdens het herhalen van de metingen bleek de variatie coëficient op een
goede waarde van 3% uit te komen. Tevens wordt in dit onderzoek een goede methode
toegelicht om irrelevante metingen uit te filteren. Deze irrelevante metingen kunnen de
oorzaak zijn van metingen naar de hemelachtergrond, naar het grondoppervlak, metingen die
buiten een vastgestelde range vallen en metingen op kleine discrete punten. Ook wordt de
afstand vanaf laserrangescanner tot aan het bladerdek omgerekend naar een waarde vanuit de
boomstam tot aan het bladerdek, inversie van de afstand wordt dit genoemd.
Spilplantsysteem
In de moderne fruitteelt wordt gebruik gemaakt van zwak groeiende fruitbomen (spillen) die
dicht op elkaar worden geplaatst. Deze spillen bestaan uit een onder en bovenstam. De enige
ondersteuning die de boom heeft bij het spilplantsysteem is een paal ter versteviging die naast
de boom is geplaatst en eventueel touwen of lijnen die alleen zorgen dat de takken niet
doorzakken als de boom vol hangt met fruit. De bovengenoemde hulpmiddelen verstoren in
principe niet de natuurlijke groei van de boom.
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V-haag plantsysteem
Ook worden in de moderne fruitteelt, en hierbij bij voorkeur in de perenteelt, gebruik
gemaakt van het zogenaamde v-haag plantsysteem. Bij dit plantsysteem worden de takken
van een fruitboom vastgebonden aan een zogenaamd skelet in de vorm van een V. In figuur 1
is schematisch weergeven hoe deze v-haag er uitziet.

Figuur 1: Schematische weergave van een v-haag plantsysteem

In de bovenstaande afbeelding groeien alleen takken op de plaatsen van de dikgedrukte lijn.
Deze takken worden gebonden en gesnoeid zodat ze deze vorm behouden. Tussen de twee
‘armen’ van de V wordt voorkomen dat takken groeien. Hierdoor kan het zonlicht zonder
teveel belemmeringen de boom en het fruit bereiken. Hierdoor levert een v-haag een hogere
productie op dan een spil. Echter, de planttechniek en het onderhoud aan de boom zijn een
stuk duurder. (Reinhoudt, 1986)
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3. Materialen en methoden
3.1 Hardware
3.1.1 Boomgaard
De metingen zijn verricht in appel- en perenboomgaarden in de Neder-Betuwe. De
appelbomen zijn geplant met de spilplanttechniek. De perenbomen zijn in een v-haag geplant.
De rijafstand tussen de bomen is 3.0 m en de onderlinge afstand tussen de bomen in de rij is
1.0 m. Er is in de maand november gemeten. Op dat moment was het fruit van de bomen af
en stonden de bomen niet meer vol in het blad.
3.1.2 Meetopstelling
De metingen zijn verricht door middel een tweewielige kar die door een persoon
voortgeduwd wordt. Op deze kar zijn de experimentele apparaten voor de metingen
bevestigd. Bij de experimentele apparaten betreft het hier een laserrangescanner en een
DGPS ontvanger. Ook is er een laptop aanwezig om de data te loggen. Met deze kar wordt
tussen de bomenrijen heen gereden. Hierbij wordt geprobeerd om zo exact mogelijk in het
midden te blijven, zodat aan iedere kant de afstand tot de bomenrij hetzelfde is. Ook wordt
geprobeerd om de kar met een constante snelheid vooruit te duwen. Zie figuur 2 voor een
grafische weergave van de meetopstelling.

Figuur 2: Afbeelding van meetopstelling. Met DGPS antenne, laserscanner voorop de bak en laptop voor data loggen.
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3.2 Uitgevoerde metingen
3.2.1 Laserrange scanner
Tijdens het meten is gebruik gemaakt van een laserrangescanner van het merk Hokuyo,
model URG-04LX, kortweg genoemd als laserscanner in dit verslag. Met dit type sensor is
het mogelijk om de afstand vanaf de laserscanner tot aan het eerstvolgende obstakel te
bepalen. Dit wordt gedaan aan de hand van een uitgezonden laserstraal. Deze straal wordt
weerkaatst als zich een obstakel op zijn pad bevindt en deze weerkaatste straal wordt weer
opgevangen door de laserscanner. Aan de hand van de tijd tussen het uitzenden en het
ontvangen van de laserstraal wordt de afstand tot het object bepaald. De laserscanner heeft
een roterende werking, laserstralen worden binnen een tweedimensionaal plat vlak
uitgezonden. De rotatiesnelheid is 10 omw/s. De laserrangescanner zendt laserstralen uit op
driekwart van zijn omwenteling, dit komt neer op een hoek van 270° . Het zogenaamde grijze
gebied, waar de laserscanner niet meet heeft een grootte van 360° - 270° = 90°. Tijdens elke
omwenteling vinden er theoretisch gezien 1024 metingen plaats. Dit komt neer op een hoek
tussen elke afzonderlijke meting van 360° / 1024 ≈ 0.35°. Overige belangrijke specificaties
van de laserscanner zijn te vinden in bijlage A.
De laserscanner is op een hoogte van ongeveer een 80 cm bevestigd aan de kar. Het is
zodanig bevestigd dat binnen een verticaal vlak gemeten wordt. Het grijze gebied wijst naar
onderen, hierdoor is de volgorde van meten: linkse boom, lucht, rechtse boom. Tijdens deze
opdracht is gebruik gemaakt van een meethoek van -90˚ tot +90˚, waarbij 0˚ recht omhoog
wijst. Zie figuur 3 voor een schematische weergave van de meetopstelling.

Figuur 3: Schematische weergave van de meetopstelling in de bomenrij, waarbij LS staat voor laserscanner

-6-

3.2.2 DGPS-ontvanger
De DGPS-ontvanger is tijdens de metingen noodzakelijk om een x en y-coördinaat te kunnen
bepalen van elke afzonderlijke meting. Het DGPS-signaal is ontvangen doormiddel van een
antenne die bevestigd is op een hoogte van ongeveer 300 cm boven de grond. Op deze hoogte
wordt het te ontvangen signaal niet verstoord door de fruitbomen. Met de DGPS-ontvanger
kan een nauwkeurigheid worden behaald van ongeveer 2 meter.
3.2.3 Resolutie van de metingen
De resolutie van de metingen met de Hokuyo laserscanner is afhankelijk van de rijsnelheid en
van de hoogte waarop gemeten wordt. De resolutie in de x-richting neemt evenredig toe met
een toenemende rijsnelheid. Dit komt doordat de rotatietijd van de laserscanner constant is,
zodat de afstand die de spuitmachine aflegt tijdens een scan afhankelijk is van de snelheid
van de spuitmachine. In vergelijking 1 is de formule weergeven voor de resolutie in de xrichting.
   ∗

(1)



Waarbij:
xres = Resolutie in x-riching [mm]
vx = Snelheid van de spuitmachine in de x-richting [mm/s]
tscan = Rotatietijd van de laserscanner [sec]

De resolutie in de z-riching is afhankelijk van de hoogte waarop de laserscanner aan het
meten is en van de afstand vanaf de laserscanner tot aan de boom in de y-richting. De hoogte
is van belang doordat de meetpunten op een grotere hoogte verder uit elkaar liggen dan op
een lagere hoogte. De afstand in de y-richting is van belang, want als het object zich dichter
bij de laserscanner bevindt, zullen de meetpunten zich dichter bij elkaar bevinden. In
vergelijking 2 is de formule weergeven voor de resolutie in de z-riching.
  tan  ∗   tan 



∗

(2)

Waarbij:
zres = Resolutie in z-richting [mm]
y = Afstand in de y-richting tot aan object [mm]
αn = Som van scanhoeken vanaf α1 tot aan αn (α1 + α2 + … + αn ) [˚]
α0 = 0˚, α1 ≈ 0.35˚ (zie bijlage A voor exacte waarde)
3.2.3 Data loggen
De data werd gelogd met behulp van een laptop die zich op de kar bevindt. De data wordt
opgeslagen in een .dat bestand. Deze bestanden zijn te converteren naar bijvoorbeeld een
Microsoft Excel bestand. Hierdoor is de inhoud geordend weergeven. Per scan (omwenteling
van de laserscanner) worden een aantal gegevens opgeslagen. Ten eerste wordt de positie die
de DGPS-ontvanger op dat moment aangeeft opgeslagen. Deze positie wordt opgeslagen in
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geografische coördinaten: Longitude en Latitude, eenheid in graden. Maar ook in een x- en yafstandscoordinaat. De eenheid hiervan is in meters. Deze worden gemeten aan de hand van
een vooraf bepaald nulpunt, wat zich binnen de boomgaard bevindt. Daarnaast wordt de
snelheid van de kar in km/uur, de tijd in milliseconde en een eventuele error opgeslagen.
Het eerste meetresultaat wat wordt opgeslagen is de eerste meting na het grijze gebied van de
laserscanner. Per scan worden alle meetresultaten achtereenvolgens opgeslagen tot dat het
grijze gebied weer wordt bereikt. Als de laserscanner het grijze gebied weer verlaat begint het
proces opnieuw: De bovenstaande gegevens en alle meetresultaten van de scan worden
opgeslagen in een nieuwe rij.

3.3 Algoritme voor dataverwerking
3.3.1 Data verkrijgen
De verkregen data uit de metingen wordt verwerkt met behulp van het programma Labview
(National Instruments, versie 8.5.1). Met dit programma is een algoritme gemaakt dat de
gemeten data kan inlezen en verwerken. Het algoritme heeft de naam: “MainProcessLaserData.vi”. Hieronder volgt de beschrijving van de werking van het algoritme aan
de hand van het blok diagram. Deze is weergeven in bijlage B.
Data inlezen
Als eerste wordt de data file geopend. Hierna worden alle waarden omgezet in floating point
getallen, waardoor alle tekst een waarde van nul krijgt. Deze ruwe data wordt weergeven op
het front panel. Vervolgens moet een deel van de data verwijderd worden uit de data file. De
bovenste vijf rijen van elke data file zijn overbodig tijdens het verwerken met Labview,
omdat hier tekst in stond (nu nullen), die de data beschreef. De data die nu beschikbaar is
wordt opgesplitst in twee routes. Op de ene route worden de x-coördinaten bepaald, op de
andere route worden de y en z-coördinaten berekend van elk meetpunt. In figuur 4 is
weergeven hoe het coördinatenstelsel is gedefinieerd.
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Figuur 4: Coördinatenstelsel ten opzichte van de bomenrijen

X-Coördinaat verkrijgen
De x-coördinaten worden bepaald aan de hand van de data die de beschikbaar is vanuit de
meting met de DGPS apparatuur. Als eerste wordt vanuit de datafile de juiste kolom
geselecteerd met data over de afgelegde afstand. Hierin staat weergeven hoeveel afstand per
scan is afgelegd. De totaal afgelegde afstand per meting wordt berekend door alle afstanden
bij elkaar op te tellen. Deze waarde delen door het aantal scans per meting resulteert in een
gelijke afgelegde afstand per meting. Er wordt vanuit gegaan dat de snelheid tijdens de
meting in de x-richting constant is geweest. Deze aanname mag gemaakt worden, omdat
tijdens het meten bewust met een constante snelheid is gereden. Dat de snelheid constant is
blijkt ook uit de informatie die is opgeslagen in de datafiles.
Gebruik van for-loops
Het algoritme bevat vervolgens twee geneste for loops. Binnen elke loop wordt de data op
een andere niveau behandeld: In de buitenste for loop gebeurt dat op scan niveau, in de
binnenste for loop wordt de data per meting behandeld. Het aantal iteraties dat de buitenste
for loop doorloopt is gelijk aan het aantal scans dat de laserscanner heeft uitgevoerd. Het
aantal iteraties van de binnenste for loop is gelijk aan het aantal metingen wat verricht is per
scan.
Omrekenen poolcoördinaten naar cartesische coördinaten
In het algoritme wordt de omrekening van poolcoördinaten naar cartesische coördinaten
gedaan per rij van het datafile, de functie die de coördinaten omrekent bevindt zich dus
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bijgevolg in de buitenste for loop. Deze rij bevat een bepaald aantal meetwaardes, afhankelijk
van de meethoek van de laserscanner. Deze hoek varieerde tijdens de verrichte metingen
tussen -90˚ en +90˚, hierbij is ligt 0˚ op de verticale lijn loodrecht omhoog. Bij deze
metingen heeft de laserscanner 514 metingen per scan verricht. De afstand r is gegeven
vanuit de datafile, dit is de afstand welke de laserscanner heeft gemeten tot aan de boom. De
hoek θ wordt per meting bepaald door de scanhoek (≈ 0.35˚, zie bijlage A) op te tellen bij
elke volgende meting, te beginnen bij het begin van de meethoek, -90˚ in deze situatie. De
gradenhoek wordt vervolgens omgerekend naar een radialenhoek.
yz-grafieken
Voor elk meetpunt is nu een x, y en z-coördinaat bepaald. In figuur 5 zijn deze drie grafieken
van een willekeurige scan weergeven. De grafieken geven een grafische weergave van de y
en z-coördinaat van elk afzonderlijk gemeten punt per scan. De linkse grafiek geeft de
meetpunten van de linkse bomenrij weer, de rechtse grafiek geeft de meetpunten van de
rechtse bomenrij weer en in de middelste grafiek worden de grafieken van de linkse en
rechtse bomenrij gecombineerd. Hierdoor ontstaat een vooraanzicht van de bomenrijen. Aan
deze grafieken is te zien dat de fruitbomen een maximum hoogte hebben tussen de 2.0 en 2.5
meter en dat de rijafstand ongeveer drie meter is. Deze informatie stemt overeen met de
werkelijkheid, dus dit geeft een goede indicatie voor de juistheid van de data.

Figuur 5: yz-grafieken van een willekeurige scan

3.3.2 Data filteren in y-richting
Zoals te zien is in de yz-grafieken van figuur 5 zijn niet alle meetpunten relevant voor het
berekenen van het boomvolume. De irrelevante meetpunten worden uitgefilterd. De methode
die in dit verslag worden toegelicht zijn gebaseerd op de methode van Wei en Salyani, 2004.
Een deel van de meetpunten is niet afkomstig van de aanliggende bomenrij, maar van de
bomenrij die zich ernaast bevindt. Dit komt doordat de laserscanner op de aanliggende
bomenrij geen meting heeft verricht. Dit kan komen doordat op die plek geen tak of blad
aanwezig was. Hierdoor schiet de laserstraal als het ware door naar de volgende bomenrij.
Als daar wel een tak of blad gedetecteerd wordt, wordt dit meetpunt vastgelegd.

- 10 -

Ook is het mogelijk dat niets gedetecteerd wordt doordat de uitgezonden laserstraal niets
tegenkomt op zijn weg. Met de gebruikte laserscanner worden deze metingen waar niets is
gedetecteerd weergeven met een lage waarde voor de afstand (r < 10 mm).
Om de bovenstaande niet-relevante meetpunten te verwijderen is gebruik gemaakt van een
zogenaamd “y-filter”. Van dit “y-filter” is een sub-vi gemaakt, die geplaatst is in de binnenste
for loop. Dit filter bepaalt van elk meetpunt afzonderlijk of de y-coördinaat zich wel of niet
binnen een bepaald gebied bevind. Dit gebied wordt gespecificeerd door een onder- en
bovengrens waar tussen de y-coördinaat zich moet bevinden. Als de y-coördinaat van een
meetpunt zich niet binnen het gebied bevindt, krijgen de y en z-coördinaat van dit punt een
nulwaarde.
De ondergrens dient zo ingesteld te worden dat de punten waar niets is gedetecteerd uit
worden gefilterd. Deze punten hebben allemaal een y-waarde lager dan 10 millimeter, dus
wordt de ondergrens op deze waarde ingesteld.
De bovengrens wordt bepaald aan de hand van de afstand tussen de bomenrijen. Als vermeld
is deze rijafstand 3.0 meter. Aangenomen wordt dat de laserscanner midden tussen de twee
bomenrijen in heeft gereden. Voor de berekening van het boomvolume is alleen de afstand
vanaf de bomenrij tot aan de buitenrand van de boom relevant. Hierdoor wordt de bovengrens
van de y-coördinaat ingesteld op 1500 millimeter.
In figuur 6 zijn de yz-grafieken te zien van dezelfde scan als in figuur 4, maar nu na
toepassing van het “y-filter”. Ook deze grafieken worden in het algoritme op het front panel
weergeven. Het is goed te zien dat de punten aan de linker en rechter buitenkant uitgefilterd
zijn. Ook zijn de meetpunten die niks hebben waargenomen op een waarde van nul gezet. Dit
is door de schaling van de grafieken echter niet goed zichtbaar.

Figuur 6: Dezelfde yz-grafiek, na filteren in de y-richting

3.3.3 Sectie indeling
De meeste boomgaardspuitmachines die tegenwoordig gebruikt worden zijn uitgevoerd met
vijf spuitdoppen die elk afzonderlijk bediend kunnen worden. Elke afzonderlijk bedienbare
spuitdop bespuit een bepaald gedeelte van de fruitboom in de hoogte richting. Dit gedeelte
wordt een sectie genoemd. Het is de bedoeling dat dit algoritme kan worden ingezet op
machines die in de huidige situatie worden gebruikt. Daardoor is het nodig dat de verdere
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dataverwerking wordt aangepast op de praktische situatie. Hierdoor moeten de meetpunten op
hoogte worden gesorteerd, dit is mogelijk aan de hand van de z-coördinaat. De hoogte wordt
ingedeeld in vijf gelijke intervallen, dit loopt parallel aan het aantal afzonderlijk bedienbare
spuitdoppen van de spuitmachine. De hoogte van een interval is gelijk aan de hoogte van de
sectie die de boomgaardspuitmachine per spuitdop bespuit. Omdat dit voor elke spuitmachine
anders is, dient deze waarde per machine ingesteld te worden. Een grafische weergave van de
sectie indeling is weergeven in bijlage C. Hierin wordt alleen de rechter bomenrij weergeven.
De sectie indeling van de linkerbomenrij is de weerspiegeling van de rechterbomenrij in de
verticale lijn door het punt y=0. De sectie hoogte is ingesteld op 400 mm.
Ook de positie van de laserscanner is weergeven in bijlage 2. Deze bevindt zich namelijk op
het punt (0,0). Doordat de laserscanner zo laag is gepositioneerd zal het aantal meetpunten in
de lagere secties aanzienlijk hoger zal zijn dan in de bovenste secties. Dit komt doordat de
hoek die de laserscanner per sectie maakt kleiner wordt naarmate de laserscanner op een
hogere positie meet. Aan de hand van de scanhoek (≈0.35˚, zie bijlage 1 voor exacte waarde)
en de hoeken αn is te berekenen hoeveel meetpunten er per sectie theoretische gezien
aanwezig horen te zijn. De resultaten hiervan zijn weergeven in tabel 1. In het hoofdstuk
resultaten zal hier gebruik van gemaakt worden om de vergelijking te trekken met het aantal
gemeten meetpunten per sectie.
Tabel 1: Overzicht theoretisch aantal meetpunten per sectie

Sectie nr.
Hoek
Hoek grootte (˚)
Aantal meetpunten per sectie

1
α1
14.93
43

2
α2
13.14
37

3
α3
10.59
30

4
α4
8.19
23

5
α5
6.28
18

3.3.4 Rasterindeling
Ook in de x-richting zal er een bepaalde indeling nodig zijn. Het is ook hier mogelijk om een
interval indeling te maken om de meetpunten van elkaar te scheiden. Door deze interval
indeling ontstaat een denkbeeldig tweedimensionaal raster op de stam van de bomenrij (y=
1500 mm), met een grootte van 5xN. Voor de lengte van elk interval N kan gekozen worden
voor een statische of een dynamische waarde. Bij een statische waarde wordt gekozen voor
een vaste waarde van het interval. Bij een dynamische waarde is de grootte van het interval
afhankelijk van de rijsnelheid van de boomgaardspuitmachine. Voor een dynamische waarde
is gekozen, omdat hierbij de nauwkeurigheid van de metingen afhankelijk is van de
rijsnelheid. Dit heeft diverse voordelen waar later in dit verslag op teruggekomen zal worden.
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Om de nauwkeurigheid zo hoog mogelijk te houden is gekozen voor een zo klein mogelijke
interval afstand, waarbij in theorie de laserscanner elke cel van het raster precies één keer
aandoet. Om dit resultaat te behalen moet de interval afstand gelijk zijn aan de afstand die de
boomgaardspuitmachine aflegt in de tijd
dat de laserscanner een scan heeft
gemaakt. De laserscanner heeft binnen
0.1 seconde een scan voltooid (§3.2.1 of
bijlage A). Bij een rijsnelheid van 1 m/s
zal de interval afstand gelijk zijn aan 10
centimeter. Een schematische weergave
van de rasterindeling bij een rijsnelheid
van 1 m/s is te zien in figuur 7. Hier is
de rasterindeling van de eerste drie
scans van beide zijden weergegeven.
Het linker raster bevindt zich op de lijn
y= -1500 mm, het rechter raster bevindt
zich op de lijn y= 1500 mm. Beide
rasters worden aankeken vanaf de
laserscanner. De stippellijn geeft de
meetpunten aan waar gescand is. Aan de
linkerboomzijde wordt van onder naar
boven gescand, aan de rechterboomzijde
wordt van boven naar onder gescand.
Dit komt door de roterende werking van
de laserscanner.

Figuur 7: Schematische weergave van de rasterindeling

Telkens als de laserscanner links de onderste sectie binnenkomt, zal aan een nieuwe kolom
van het raster worden begonnen. Er zullen dus aan de vorige kolom geen nieuwe meetpunten
worden toegevoegd. Hierdoor kan deze kolom direct verder verwerkt worden. Het voordeel
hieraan is dat data snel verwerkt wordt en hierdoor snel beschikbaar is voor de aansturing van
de boomgaardspuitmachine.
Al de hierboven genoemde taken worden binnen het algoritme uitgevoerd door de sub-vi “zfilter”. Ook deze sub-vi is net als het “y-filter” geplaatst binnen de tweede for loop. Dit is
nodig omdat van elk afzonderlijk meetpunt van een scan bepaald moet worden binnen welke
sectie deze hoort. Ten eerste wordt aan de hand van de y-coördinaat bepaald of het meetpunt
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zich op de linker- of rechterbomenrij bevindt. Een positieve y-coördinaat betekend rechts, een
negatieve y-coördinaat betekent links. Vervolgens wordt bepaald binnen welke van de vijf
secties het meetpunt behoort. Elke sectie heeft een onder- en bovengrens. Als de z-coördinaat
van het meetpunt zich tussen een van deze grenzen bevindt wordt het ingedeeld bij de
desbetreffende sectie. Omdat in het vervolg van de dataverwerking alleen de horizontale
afstand vanaf de stam tot aan het uiteinde van de boom van toepassing is, wordt enkel de
y-coördinaat van het meetpunt opgeslagen. Meetpunten die niet binnen de grenzen van een
van de vijf secties vallen, worden niet verder meegenomen in de berekening. De sectie hoogte
heeft in het algoritme een standaard waarde van 400 mm.
In figuur 8 is een schematische afbeelding weergeven van de bomenrijen met secties. De rode
punten geven de meetpunten weer.

Figuur 8: Schematische weergave van secties gevuld met meetpunten, LS staat hierbij voor laserscanner

3.3.5 Cluster van eendimensionale arrays
Als output zijn twee clusters ontstaan. Hierbij staat het ene cluster voor de vijf secties aan de
linker boomzijde, en het andere cluster voor de vijf secties aan de rechter boomzijde. Elk
cluster bevat vijf eendimensionale arrays. De lengte van de eendimensionale arrays wordt
bepaald aan de hand van het aantal meetpunten binnen een sectie. Elk meetpunt neemt een cel
in binnen de array. In theorie zal het aantal meetpunten in de onderste secties hoger zijn dan
in de bovenste secties (zie tabel 1), hierdoor zullen de eendimensionale arrays van de
onderste secties langer zijn dan van de bovenste secties. Door dit verschil in lengte is het niet
mogelijk om de vijf arrays samen te voegen tot een tweedimensionale array.
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3.3.6 Sectie verwerking
Voordat het boomvolume berekend kan worden moet de data verder verwerkt en gefilterd
worden. Door de verschillende lengtes van de arrays moet bij de volgende berekeningen elke
sectie apart behandeld worden. Dit wordt bereikt door het ontbundelen van de clusters binnen
een for loop. Deze for loop doorloopt vijf iteraties. Bij elke iteratie wordt een van de vijf
secties behandeld. De clusters voor de linker en rechter boomzijde worden binnen dezelfde
for loop behandeld, maar hebben geen invloed op elkaar.
Vervolgens gaat de data de sub-vi “Sub-SectionProcessing” binnen. Deze sub-vi bevindt zich
binnen dezelfde for loop als hierboven genoemd, zodat de data per sectie behandeld wordt.
Voor de duidelijkheid, de data wordt nog steeds per scan behandeld, doordat deze for loop
zich in de buitenste for loop bevindt. In deze sub-vi wordt de data per sectie verwerkt, zodat
uiteindelijk het boomvolume met de gefilterde data punten kan worden berekend.
Omrekenen horizontale afstand
De y-coördinaat is uitgedrukt in een horizontale afstand vanaf de laserscanner. Dit is niet de
juiste afstand om het boomvolume te kunnen berekenen. Hiervoor is namelijk de horizontale
afstand vanaf de stam tot aan het uiteinde van de boom voor nodig. Om deze afstand om te
draaien wordt gebruik gemaakt van vergelijking 3:
→



 →  →

(3)



Waarbij:
→  : Totale afstand van laserscanner tot stam
→ : Afstand y-coördinaat naar laserscanner
→  : Afstand y-coördinaat tot stam
De totale afstand van de laserscanner tot aan de stam is constant, namelijk 1500 mm. De
afstand y tot de stam is de onbekende, vergelijking 1 wordt omgeschreven in vergelijking 4:
→



 →



 →

(4)

In figuur 9 is een grafische weergave weergeven van het omrekenen van de y-coördinaat.
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Figuur 9: Omrekenen y-coördinaat

Minimum aantal meetpunten per sectiecel
Nu blijft een eendimensionale array over met horizontale afstanden vanaf de stam tot aan het
uiteinde van de boom in de y-richting. Het kan voorkomen dat in een sectie helemaal geen
meetpunten zijn. Dit kan simpelweg komen doordat er op die plek geen boom of tak
aanwezig was. Dit zal geen verdere problemen met de verwerking van de meetresultaten op
gaan leveren. Wat wel problemen oplevert zijn secties waar maar een klein aantal meetpunten
aanwezig is. Hierdoor kan geen betrouwbare berekening worden gemaakt van het
boomvolume, want de meting kan zijn verricht op een stuk blad of tak wat net binnen de
sectie valt. Daardoor is de kans groot dat het uiteindelijk berekende boomvolume niet
overeenstemt met de werkelijkheid. Om dit te voorkomen is een functie in het algoritme
ingebouwd die alleen de secties doorlaat die een minimum aantal meetpunten bezitten. Bij dit
algoritme is het minimum aantal meetpunten per sectiecel standaard ingesteld op 3.
Verkrijgen van buitenste meetpunten
Zoals in figuur 8 al schematisch te zien is, zullen niet alle meetpunten aan de buitenrand van
de boom gemeten zijn. Doordat niet op alle plaatsen evenveel takken en blad aanwezig is,
zullen sommige laserstralen verder de boom in dringen en daar hun meting doen. Deze
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meetpunten kunnen de berekening van het boomvolume verstoren, omdat door deze het
berekende boomvolume lager zal zijn dan het werkelijke boomvolume. Voor het bepalen van
het boomvolume zijn alleen de metingen aan de buitenrand van de boom relevant.
Binnen een sectie wordt het meetpunt met de hoogste y-waarde uitgefilterd. Deze maximum
waarde wordt vermenigvuldigd met een fractie (f) die een waarde heeft tussen 0 en 1. De
uitkomst van dit product geeft de ondergrens weer. De maximum waarde is de bovengrens.
Alle meetpunten die zich tussen de onder- en bovengrens bevinden tellen mee in de verdere
berekening. Alle waarden die zich onder de ondergrens bevinden tellen niet meer mee. De
formule is in vergelijking 5 hieronder weergeven:
 !  "   ∗ !

0 $ %&'( )&

(5)

In figuur 10 is een willekeurige sectie weergeven met veertien meetpunten. Het meetpunt met
de hoogste waarde voor de y-coördinaat is 1000 mm. De fractie is ingesteld op 0.8. Dit
betekent dat alle meetpunten die groter zijn dan 800 mm mee worden geteld. Deze
meetpunten hebben een groene kleur. Alle andere meetpunten waar de y-coördinaat niet
groter is dan 800 mm krijgen een waarde van nul. Deze zijn met een rode kleur weergeven.

Figuur 10: Verkrijgen van buitenste meetpunten door instellen van een fractie

Door de fractie te variëren tussen 0 en 1 worden meer of minder meetpunten meegerekend.
Als de fractie wordt ingesteld op 0 worden alle meetpunten meegerekend. Hierdoor is de
output niet veranderd ten opzichte van de input, dus is de functie in principe uitgeschakeld.
Als de fractie wordt ingesteld op 1 telt alleen de maximum waarde mee in het vervolg van de
berekening. Bij dit algoritme is de fractie standaard ingesteld op 0.6.
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Berekenen gemiddelde y-waarde
Elk meetpunt heeft nu de volgende handelingen ondergaan;
-

Gefilterd op y-coördinaat;
Ingedeeld in de juiste sectie;
Omrekenen van de y-coördinaat;
Minimum aantal meetpunten per sectiecel;
Verkrijgen van buitenste meetpunten.

Na deze filtering blijft voor elke sectie een eendimensionale array over. Deze array bevat alle
y-waardes die de filtering hebben doorstaan én alle meetpunten die een waarde van nul
hebben gekregen tijdens de filtering.
Vervolgens kan een benadering van de horizontale afstand vanaf de stam tot aan het uiteinde
van de boom in de y-richting per sectie worden berekend. Dit is mogelijk door het
gemiddelde van de array met meetpunten te nemen. Dit levert echter een probleem op met de
nullen die nog aanwezig zijn in de array. Dit probleem wordt opgelost door per array de
nullen te tellen. De berekening die vervolgens gebruikt wordt is weergeven in vergelijking 6.

* 

∑,./ ,
0

(6)

Waarbij:
*  1&2 33&3&  (44'3& 5226
7  8&& 9:; &; ; 3& &&;3 2&;) $;4& 4''4 5226
;  <4; 4 2&& 9:; &; ; 3& &&;3 2&;) $;4& 4''4
  <4; 4 2&& 9:; &; ; 3& &&;3 2&;) $;4& 4''4 2& &&; (44'3& 4; ;:

De gemiddelde y-waarde zal gebruikt worden als variabele om de boomgaardspuitmachine
aan te sturen, omdat met deze variabele de boomdikte wordt benaderd. Uit deze boomdikte is
het mogelijk om het boomvolume te berekenen. Dit is mogelijk door te vermenigvuldigen
met de afmetingen van elke sectiecel; de z-coördinaat (sectiecel hoogte) en de x-coördinaat
(sectiecel lengte). Voor de sectie aansturing van de boomgaardspuitmachine wordt echter de
boomdikte als variabele gebruikt, omdat de bovenstaande variabelen hierbij niet van belang
zijn. Hierdoor wordt vanaf nu verder gerekend met de gemiddelde y-waarde.
De sub-vi “Sub-SectionProcessing” levert als output per sectie de gemiddelde y-waarde. Dit
levert als totale output een array op voor de linkerboomzijde en een array voor de
rechterboomzijde. Dit zijn eendimensionale arrays met elk vijf elementen. Ieder element staat
voor een gemiddelde y-waarde voor de desbetreffende sectie. Deze twee arrays worden
samengevoegd. Tevens wordt de x-coördinaat, die eerder berekend is, per scan tussen de
arrays van de linker- en rechterzijde toegevoegd
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In figuur 11 is de output van een willekeurige scan weergeven:

Figuur 11: Gemiddelde Links sectie 1 tot 5 - x-coördinaat - gemiddelde rechts sectie 5 tot 1

Bij het verlaten van de buitenste for loop worden alle outputs per scan onder elkaar
weergeven. Er ontstaat een tweedimensionale array met een breedte van elf en een lengte van
N. Waarbij N staat voor het aantal scans die tijdens de meting is verricht.

3.4 Kostenbesparing
Om de kostenbesparing van sensor gestuurd plaatsspecifiek spuiten te kunnen kwantificeren,
is aan het algoritme een module toegevoegd die hoeveelheid toegediende spuitvloeistof
vergelijkt tussen de huidige situatie en met gebruik van het algoritme.
3.4.1 Werking van boomgaardspuitmachine
Om een berekening te kunnen maken van de kostenbesparing moet eerst de werking worden
toegelicht van de gebruikte boomgaardspuitmachine, een KWH D-1000 dwarsstroom spuit.
Deze boomgaardspuitmachine heeft aan elke zijde van de machine vijf secties. Deze secties
bestaan in tegenstelling tot een conventionele boomgaardspuitmachine uit vier spuitdoppen
per sectie. Dit betekent een totaal van veertig identieke spuitdoppen, die allen afzonderlijk
van elkaar kunnen worden aan- en uitgeschakeld. Hierdoor kan per sectie worden gespoten
op vijf hoeveelheid niveaus, namelijk vanaf alle spuitdoppen uit tot alle spuitdoppen aan.
Door deze vijf spuitdoppen per sectie is het mogelijk de hoeveelheid spuitvloeistof op een
discrete wijze af te kunnen stemmen aan de hand van het boomvolume. De
boomgaardspuitmachine is in staat om maximaal twee tot drie keer per seconde de
spuitdoppen aan of uit te zetten.
3.4.2 Vaststellen interval per spuitdop
Een doel van het toepassen van het algoritme is om te zorgen dat de spuitvloeistof op de
plaats wordt toegediend waar deze noodzakelijk is. In de huidige situatie spuit elke sectie
evenveel spuitvloeistof. De doelstelling van het algoritme is dat er op de plaats waar het
boomvolume hoog is meer en op de plaats waar het boomvolume laag is minder
spuitvloeistof wordt verspoten dan dat in de huidige situatie gebeurt. De hoeveelheid
spuitvloeistof die in de huidige situatie wordt verspoten komt bij onze
boomgaardspuitmachine neer op twee spuitdoppen die aan staan per sectie. Als alle vier de
doppen per sectie open staan verspuit de spuitmachine dus twee keer zoveel spuitvloeistof
dan normaal.
De intervallen waarbij een bepaald aantal spuitdoppen worden ingeschakeld zijn bij dit
algoritme standaard ingesteld op een interval waarde van 200 mm die zijn weergeven in tabel
2. De grootte van deze intervallen is logisch beredeneerd aan de hand van de breedte van de
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boom. Hoe deze indeling in moet zijn om overeen te stemmen met een goed spuitbeeld wordt
later in dit verslag verder toegelicht. De intervallen bij inschakeling van spuitdop 1 tot en met
3 zijn altijd van dezelfde grootte. Is de gemiddelde y-waarde hoger dan de bovengrens dan
worden 4 spuitdoppen ingeschakeld. Alleen als de gemiddelde y-waarde expliciet nul is,
wordt geen enkele spuitdop ingeschakeld.
Tabel 2: Verdeling van aantal inschakelde spuitdoppen ten opzichte van gemiddelde y-waarde

Gemiddelde y-waarde
[mm]
Aantal spuitdoppen
ingeschakeld

0

<0,200]

<200,400]

<400,600]

<600,∞>

0

1

2

3

4

3.4.3 Kostenberekening
In het algoritme zijn vier scenario’s weergeven;
-

Situatie zonder bijsturen (huidige situatie)
Situatie met twee keer bijsturen per seconde
Situatie met vijf keer bijsturen per seconde
Situatie met tien keer bijsturen per seconde

In de huidige situatie zijn alle secties ingesteld op twee ingeschakelde spuitdoppen. De
situatie met twee keer bijsturen per seconde is de situatie die nu praktisch maximaal mogelijk
is (zie §3.4.1). De situatie met tien keer bijsturen per seconde is theoretisch de maximale
mogelijkheid met de gebruikte laserscanner. De situatie met vijf keer bijsturen per seconde is
toegevoegd als extra scenario ter vergelijking.
Het aantal spuitdoppen wat ingeschakeld is heeft een rechtevenredig verband met de
hoeveelheid spuitvloeistof die verspoten wordt. Immers, elke spuitdop heeft dezelfde flow als
deze ingeschakeld is (zie §3.4.1). De verspoten hoeveelheid spuitvloeistof wordt berekend
door de maximale waarde te nemen van een aantal opeenvolgende scans binnen een sectie.
Het aantal opeenvolgende scans is afhankelijk van het aantal keer per seconde dat aangepast
moet worden.
Per scenario worden twee eendimensionale arrays weergeven met een lengte van vijf. Elk
element geeft de hoeveelheid verspoten spuitvloeistof in één van de vijf secties weer. Bij de
huidige situatie wordt altijd met twee spuitdoppen gespoten. Dus de hoeveelheid die per
sectie verspoten is heeft een waarde gelijk aan het aantal scans wat de laserscanner heeft
gemaakt, vermenigvuldigd met twee. In de andere situaties, waar de hoeveelheid
spuitvloeistof wel bijgestuurd wordt, wordt een array gemaakt met daarin weergeven hoeveel
spuitdoppen op ieder moment per sectie zijn ingeschakeld. Deze array geeft per 0.1 seconde
weer hoeveel spuitdoppen zijn ingeschakeld. Bij de situatie waar tien keer per seconde wordt
bijgestuurd kan de hoeveelheid per 0.1 seconde veranderen. Bij vijf keer per seconde is dit
om de 0.2 seconde en bij twee keer bijsturen per seconde is dit om de 0.5 seconde. De
verspoten hoeveelheid spuitvloeistof per sectie wordt berekend door de som te nemen van de
eendimensionale array, die het aantal ingeschakelde spuitdoppen per 0.1 seconde weergeeft.
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De totale hoeveelheid spuitvloeistof die verspoten is wordt berekend door de tien secties bij
elkaar op te tellen. Van de drie scenario’s, waar de hoeveelheid spuitvloeistof wordt
bijgestuurd op het boomvolume, is een procentuele verandering te berekenen ten opzichte
van de huidige situatie.

- 21 -

- 22 -

4. Resultaten
4.1 Kostenbesparing bij gebruik van algoritme
Met gebruik van het algoritme is het mogelijk om uit te rekenen hoeveel winst wordt gehaald
bij het gebruik van het plaatsspecifiek spuiten in fruitboomgaarden.
4.1.1 Overzicht variabelen
Een overzicht van al de variabelen zoals deze ingesteld zijn in de standaard situatie is
hieronder gegeven:
- Y-filter; ondergrens: 10 mm; bovengrens: 1500 mm.
- Z-filter; ondergrens: 1 mm; bovengrens: 2000 mm; verdeeld in vijf even grote secties van
elk 400 mm.
- Minimum aantal meetpunten per sectiecel: 3
- Fractie voor buitenste meetpunten: 0.6
- Intervalwaarde per spuitdop: 200 mm (zie tabel 2)
4.1.2 Gebruikte datafiles
Om tijdens de resultaten een goede vergelijking te kunnen trekken zijn telkens dezelfde
datafiles gebruikt. De eerste datafile heeft de volgende naam:
Datafile 1: “2010-10-18-17-42-01-Laser-Log2.dat”
De metingen in deze datafile zijn verricht in een appelboomgaard. Tijdens de metingen heeft
de kar met de laserscanner 118.88 meter afgelegd, hierin zijn 943 scans gemaakt. Dit maakt
dat dit een van de grootste datafiles is, waardoor de keuze op deze datafile is gevallen om de
resultaten mee te verkrijgen.
De tweede datafile heeft de volgende naam:
Datafile 2: “2010-10-18-17-16-25-Laser-Log.dat”
Tijdens de metingen van deze datafile bevond zich aan de linkerkant een bomenrij van peren
en aan de andere kant een windhaag. Deze windhaag bevond zich op ongeveer vier meter van
de laserscanner. Door de werking van het y-filter worden de meetpunten op de windhaag
uitgefilterd. Deze datafile is dus interessant omdat maar een zijde bespoten wordt. Het
datafile bestaat uit 1292 scans waarin 111.3 meter wordt afgelegd.
4.1.3 Uitkomst van algoritme
De uitkomst van het algoritme zal telkens een vergelijking zijn met de twee datafiles in de
verspoten hoeveelheid spuitvloeistof in de vier situaties die zijn geschetst in §3.8.3. Tevens
wordt hierbij de procentuele verandering van de hoeveelheid spuitvloeistof ten opzichte van
de huidige situatie weergeven. In tabel 3 is een overzicht gegeven van de uitkomst van het
algoritme met het gebruik van de standaard variabelen uit §4.1.1.
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Tabel 3: Totale hoeveelheid verspoten spuitvloeistof per situatie, met mutatie ten opzichte van huidige situatie

Situatie
Hoeveelheid
spuitvloeistof
[-] en
verandering
t.o.v. huidige
situatie [%]

Huidige situatie

2x bijsturen per
seconde

5x bijsturen per
seconde

10x bijsturen

DF1

18860

15445

-18.1

11258

-40.3

9103

-51.7

DF 2

12920

19060

47.5

15634

21.0

13183

2.0

In tabel 4 wordt van datafile 1 de hoeveelheid spuitvloeistof die verspoten is per sectie
weergeven. In de huidige situatie wordt aan beide zijdes de spuit ingeschakeld, doordat zich
aan beide zijdes appelbomen bevonden.
Tabel 4: Hoeveelheid spuitvloeistof verspoten per sectie en per situatie, waarbij aan beide zijden appelbomen
aanwezig waren.

Situatie

Huidige situatie

Sectie nummer
5
4
3
2
1

Links
1886
1886
1886
1886
1886

Rechts
1886
1886
1886
1886
1886

2x bijsturen per
seconde
Links
Rechts
355
130
1035
680
1705
1355
2430
1965
2965
2825

5x bijsturen per
seconde
Links
Rechts
176
54
568
360
1090
826
1850
1416
2584
2334

10x bijsturen per
seconde
Links
Rechts
99
30
393
245
792
601
1490
1108
2341
2004

In tabel 5 wordt hetzelfde weergeven als in tabel 4, maar hierbij voor datafile 2. In de huidige
situatie wordt aan de rechterzijde de spuit uitgeschakeld, daarom wordt hier geen
spuitvloeistof verspoten. Bij het sensor gestuurd spuiten is de spuit aan beide zijdes
ingeschakeld en spuit hier naar gelang het aanwezige boomvolume.
Tabel 5: Hoeveelheid spuitvloeistof verspoten per sectie en per situatie, waarbij aan de linkerzijde perenbomen
aanwezig waren en aan de rechterzijde een windhaag.

Situatie

Huidige situatie

Sectie nummer
5
4
3
2
1

Links
2584
2584
2584
2584
2584

Rechts
0
0
0
0
0

2x bijsturen per
seconde
Links
Rechts
3920
0
4155
0
3830
0
3440
80
3325
310

5x bijsturen per
seconde
Links
Rechts
2880
0
3530
0
3232
0
2944
32
2880
136

10x bijsturen per
seconde
Links
Rechts
2190
0
3063
0
2711
0
2553
16
2581
69

4.2 Variëren van variabelen
Om een indruk te geven wat voor invloed een variabele heeft op de uitkomst van het
algoritme, worden bij drie variabelen één voor één de input waardes gewijzigd. Daarbij
worden de andere variabelen op de standaard waarden uit §4.1.1 gehouden. Het gaat hierbij
om de variabelen Minimum aantal meetpunten per sectiecel, fractie voor buitenste
meetpunten en interval per spuitdop. De variabelen uit het y-filter en het z-filter worden
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constant gehouden, omdat de eerste afhankelijk is van de rijafstand en de tweede afhankelijk
is van de sectie afstand op de boomgaardspuitmachine. Voor deze variabelen is het niet
relevant om te variëren, want er wordt aangenomen dat de rijafstand en de sectie afstand van
de boomgaardspuitmachine constant zijn.
Per variabele worden twee uitkomsten van het algoritme weergeven. Bij de eerste zal de
variabele verlaagd worden, bij de tweede zal de variabele verhoogd worden ten opzichte van
de standaard waarde. De verhoging en verlaging geschied met hetzelfde verschil ten opzichte
van de standaard waarde.
4.2.1 Variëren van minimum aantal meetpunten per scan
Ten eerste wordt de variabele minimum aantal meetpunten per scan gevarieerd. In tabel 6 is
het resultaat weergeven als de variabele wordt ingesteld op 0 en vervolgens is dit in tabel 7
het resultaat weergeven waarbij de variabele is ingesteld op 6.
Tabel 6: Totale hoeveelheid verspoten spuitvloeistof per situatie, met mutatie ten opzichte van huidige situatie.
Waarbij het Minimum aantal meetpunten per sectiecel is ingesteld op 0.

Situatie
Hoeveelheid
spuitvloeistof
[-] en
verandering
t.o.v. huidige
situatie [%]

Huidige situatie

2x bijsturen per
seconde

5x bijsturen per
seconde

10x bijsturen per
seconde

DF1

18860

15995

-15.2

11752

-37.7

9557

-49.3

DF 2

12920

19895

54.0

16342

26.5

13923

7.8

Tabel 7: Totale hoeveelheid verspoten spuitvloeistof per situatie, met mutatie ten opzichte van huidige situatie.
Waarbij het Minimum aantal meetpunten per sectiecel is ingesteld op 6.

Situatie
Hoeveelheid
spuitvloeistof
[-] en
verandering
t.o.v. huidige
situatie [%]

Huidige situatie

2x bijsturen per
seconde

5x bijsturen per
seconde

10x bijsturen per
seconde

DF1

18860

14530

-23.0

10428

-44.7

8363

-55.7

DF 2

12920

18085

40.0

14418

11.6

11736

-9.2
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4.2.2 Variëren van fractie voor buitenste meetpunten
Vervolgens wordt de variabele fractie voor buitenste meetpunten gevarieerd. Het resultaat
wat wordt behaald door het variëren van deze variabele is weergeven in tabel 8 en 9. Waarbij
de variabele is ingesteld op 0.4 respectievelijk 0.8.

Tabel 8: Totale hoeveelheid verspoten spuitvloeistof per situatie, met mutatie ten opzichte van huidige situatie.
Waarbij de fractie voor buitenste meetpunten is ingesteld op 0.4

Situatie
Hoeveelheid
spuitvloeistof
[-] en
verandering
t.o.v. huidige
situatie [%]

Huidige situatie

2x bijsturen per
seconde

5x bijsturen per
seconde

10x bijsturen per
seconde

DF1

18860

14645

-22.3

10620

-43.7

8560

-54.6

DF 2

12920

18505

43.2

15192

17.6

12800

-0.9

Tabel 9: Totale hoeveelheid verspoten spuitvloeistof per situatie, met mutatie ten opzichte van huidige situatie.
Waarbij de fractie voor buitenste meetpunten is ingesteld op 0.8

Situatie
Hoeveelheid
spuitvloeistof
[-] en
verandering
t.o.v. huidige
situatie [%]

Huidige situatie

2x bijsturen per
seconde

5x bijsturen per
seconde

10x bijsturen per
seconde

DF1

18860

16155

-14.3

11856

-37.1

9620

-49.0

DF 2

12920

19910

54.1

16378

26.8

13841

7.1

4.2.3 Variëren van interval per spuitdop
Als laatste wordt de variabele interval per spuitdop gevarieerd. Het interval wordt voor de
eerste drie spuitdoppen gehalveerd ten opzichte van de standaard waarde. Hierdoor worden
de eerste drie spuitdoppen ingeschakeld binnen een interval voor de gemiddelde y-waarde
van 100 mm. Als de gemiddelde y-waarde groter is dan 300 mm worden vier spuitdoppen
ingeschakeld. Deze interval indeling is te zien in tabel 10. Het resultaat is weergeven in tabel
11.
Tabel 10: Verdeling van aantal inschakelde spuitdoppen ten opzichte van gemiddelde y-waarde, bij halvering van het
interval ten opzichte van de standaard waarde

Gemiddelde y-waarde
[mm]
Aantal spuitdoppen
ingeschakeld
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0

<0,100]

<100,200]

<200,300]

<300,∞>

0

1

2

3

4

Tabel 11: Totale hoeveelheid verspoten spuitvloeistof per situatie, met mutatie ten opzichte van huidige situatie.
Waarbij het interval is ingesteld op 100 mm.

Situatie
Hoeveelheid
spuitvloeistof
[-] en
verandering
t.o.v. huidige
situatie [%]

Huidige situatie

2x bijsturen per
seconde

5x bijsturen per
seconde

10x bijsturen per
seconde

DF1

18860

20910

10.9

15846

-16.0

13080

-30.6

DF 2

12920

22495

74.1

19656

52.1

17166

32.9

Wanneer het interval per spuitdop gehalveerd wordt, is te zien dat bij datafile 1 met twee keer
bijsturen per seconde de hoeveelheid spuitvloeistof die verspoten wordt voor het eerst
toeneemt ten opzichte van de huidige situatie. Interessant is om na te gaan bij welke waarde
voor het interval de verandering ten opzichte van de huidige situatie gelijk is aan 0. Bij deze
waarde wordt zoals aangegeven evenveel spuitvloeistof verspoten als in de huidige situatie,
maar deze hoeveelheid is beter verdeeld over de behoefte van de fruitbomen voor de
spuitvloeistof.
In tabel 12 is weergeven bij welke waarde van het interval de verandering ten opzichte van de
huidige situatie een waarde van nul heeft. Deze waarden zijn gevonden door trial and error.
De waardes zijn afgerond op gehele getallen.
Tabel 12: Interval waarde in millimeter, waarbij de hoeveelheid spuitvloeistof gelijk is aan de huidige situatie

Situatie

2x bijsturen per
seconde

5x bijsturen per
seconde

10x bijsturen per
seconde

DF1

136

35

0

DF 2

328

256

205

Interval [mm]

In de bovenstaande tabel is één van de waardes voor het interval gelijk aan 0. Hierbij wordt
alleen met vier ingeschakelde spuitdoppen gespoten als er boomvolume aanwezig is, en met
alle spuitdoppen uitgeschakeld als geen boomvolume aanwezig is. Het is bij dit scenario niet
mogelijk om met sensor gestuurd spuiten meer spuitvloeistof te verspuiten dan in de huidige
situatie.
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5. Discussie
5.1 Invloed van de vorm van de fruitboom op het spuitgedrag
Plantsyteem
De vorm van de fruitboom is van groot belang voor de functionaliteit van het sensor gestuurd
spuiten met dit algoritme. Het algoritme is slechts bruikbaar voor fruitbomen waarbij de
takken een vrije weg kunnen groeien en niet in een bepaalde richting gestuurd worden.
Tijdens de metingen in de appelboomgaard waarop dit algoritme gebaseerd is, is gebruik
gemaakt van het spilplantsysteem. Hierdoor is de horizontale afstand vanaf de stam tot aan
het uiteinde van de boom een goede maat voor het boomvolume, omdat hoe verder de takken
zich vanaf de stam reiken, des te groter is het boomvolume achter de tak. Dit moet wel in
horizontale richting worden gezien. Echter met een plantsyteem zoals de v-haag komt de
horizontale afstand vanaf de stam tot het uiteinde van de boom niet overeen met het
werkelijke boomvolume, omdat door bijsnoeien en bijsturen van de takken de natuurlijke
groei van de boom aanzienlijk is veranderd. Het algoritme zal hierdoor geen juist resultaat
meer bieden.
Als het algoritme bij dit systeem gebruikt wordt zal het betekenen dat boven in de boom het
boomvolume een stuk groter is dan onder in de boom. Immers de horizontale afstand vanaf
de stam tot het uitende van de boom is bovenin een stuk groter dan onderin. Dit is echter
onjuist omdat zich achter het uiteinde van de boom geen takken bevinden. Het boomvolume
is bij een volgroeide v-haag niet afhankelijk van de hoogte.
In de x-richting zullen de takken van de v-haag zo gebonden worden dat elke tak evenveel
tussenruimte krijgt. De overgang van de ene naar de andere boom is hierdoor bij een
volgroeide v-haag alleen nog te zien aan de stam van de boom. Over heel de v-haag is het
boomvolume evenredig verdeeld. Hierdoor zullen er in principe ook geen lege tussenruimtes
zijn. Door dit plantsysteem heeft een conventionele boomgaardspuit die met elke sectie op
elke plaats evenveel spuit niet minder voordelen dan een sensor gestuurde boomgaardspuit.
Uit tabel 5 is op te merken dat het bovenstaande klopt. De hoeveelheid verspoten
spuitvloeistof neemt toe tussen sectie 1 en 4. Dit komt niet overeen met de werkelijkheid,
omdat zoals hierboven aangegeven op elke plaats evenveel boomvolume aanwezig is. Sectie
5 verspuit gemiddeld minder spuitvloeistof als de overige secties. Dit kan komen doordat de
v-haag hier nog niet volgroeid was, of omdat de bovenste sectie hoger is dan de v-haag zelf.
Plaatsing van laserscanner
Vanuit bovenstaande is duidelijk geworden dat het algoritme bij een v-haag plantsysteem van
de perenboomgaard niet zal werken. Het spilsysteem, waar tijdens de metingen in de
appelboomgaard gebruik van is gemaakt, is in zekere zin wel geschikt voor het gebruik van
dit algoritme. Echter voor het juist werken hiervan kunnen er een aantal kanttekeningen
geplaatst worden waardoor het algoritme niet de juiste weergave van de werkelijkheid zal
geven.
De plaatsing van de laserscanner ten opzichte van de boom is belangrijk voor het correct
meten. Gedurende de metingen was de laserscanner geplaatst op een hoogte van ongeveer 80
cm boven de grond. Bij een normale groei van een fruitboom zullen op deze hoogte de takken
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van de fruitboom zich uitstrekken in horizontale richting. Bij het spilsysteem wordt een
fruitboom zo gesnoeid dat de onderste takken ook de meest brede takken zijn. Verder naar
boven zal de boom steeds minder breed worden. Voor de plaatsing van de laserscanner is dit
een belangrijk gegeven, want de laserscanner mag zich hierdoor niet lager bevinden dan waar
de fruitboom zijn breedste takken heeft. Bevindt de laserscanner zich hier toch onder, dan is
de kans groot dat de metingen aan de bovenkant van de boom niet correct uitgevoerd kunnen
worden. Dit kan komen doordat een brede tak, die van de onderkant van de boom afkomt,
zich in de baan van de laserstraal bevindt. De laserscanner voert dan een meting uit op de
onderste tak, in plaats van aan de bovenkant van de boom. Om dit principe duidelijk te maken
is in figuur 12 schematisch tweemaal dezelfde boom weergeven. Enerzijds met een laag
geplaatste laserscanner, anderzijds met een laserscanner die geplaatst is op de hoogte van de
breedste takken.

Figuur 12: Plaatsing van laserscanner (LS) op verschillende hoogtes

In figuur 12 is te zien dat bij een fruitboom met een uitstekende tak aan de onderkant een te
laag geplaatste laserscanner geen meting kan uitvoeren aan de bovenkant van de boom,
omdat de uitstekende tak de laserstraal onderbreekt. Wordt de laserstraal hoger geplaatst, dan
kan de bovenkant van de boom wel gemeten worden. De laserscanner blijft hierbij op
dezelfde afstand tot de stam. Nadeel is dat een laserscanner die van -90˚ tot +90˚ meet, de
onderkant van de boom niet kan bereiken om een meting uit te voeren. Met een laserscanner
met een groter bereik zal dit probleem minder aanwezig zijn, omdat deze ook kan meten op
een hoogte die lager is dan de hoogte waarop de laserscanner zelf is geplaatst.
Als de laserscanner door een uitstekende tak op een deel van de boom geen metingen uit kan
voeren zal uit de berekening van het algoritme volgen dat hier geen boomvolume aanwezig
is, terwijl dit in werkelijkheid wel zo kan zijn. Dit resulteert dat de spuitmachine op deze
plaats geen of onvoldoende spuitvloeistof zal spuiten. Door deze tekortkoming van de
laserscanner kan het dus voorkomen dat een deel van de fruitboom niet bespoten wordt.
Wanneer de gebruiker van de sensor gestuurde spuitmachine de eis stelt dat alle delen van de
fruitboom bespoten moeten worden, kan door deze fout een grote misstap worden begaan. De
kans is aanzienlijk dat het bovenstaande probleem zich tijdens de uitgevoerde metingen heeft
voorgedaan, omdat de laserscanner hierbij tamelijk laag geplaatst was.
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Oplossing voor dit probleem kan zijn om gebruik te maken van twee laserscanners die precies
recht boven elkaar zijn geplaatst. De onderste laserscanner blijft op zijn huidige positie staan,
de bovenste laserscanner wordt geplaatst op de hoogte van de bovengrens van de vijfde sectie
(zie bijlage C). De tweede laserscanner wordt zo geplaatst dat deze eerst de linkerboomzijde,
vervolgens de bodem en tenslotte de rechterboomzijde meet. Door het gebruik van deze twee
laserscanners is het mogelijk om in elke sectie theoretisch ongeveer evenveel meetpunten te
verkrijgen. Hiervoor wordt tabel 1 opgeteld met zijn inverse, zoals weergeven in tabel 14:
Tabel 13: Theoretisch aantal meetpunten per sectie met gebruik van twee laserscanners (LS)

Sectie nr.
Aantal meetpunten per sectie (onderste LS)
Aantal meetpunten per sectie (bovenste LS)
Totaal aantal meetpunten per sectie met 2 LS

1
43
18
61

2
37
23
60

3
30
30
60

4
23
37
60

5
18
43
61

Tevens heeft het gebruik van twee laserscanners het voordeel dat bovenin de boom altijd
gemeten wordt ongeacht of er een uitstekende tak de laserstraal van de onderste laserscanner
onderbreekt. De onderste laserscanner kan hierdoor op de hoogte van de onderste takken
worden geplaatst, zodat de onderkant van de boom altijd goed gemeten wordt. Bovendien
wordt het aantal meetpunten per sectie aanzienlijk vergroot. Ook zal de resolutie van de
metingen toenemen, doordat de meetpunten zich dichter bij elkaar bevinden. Zie figuur 13
voor een schematische weergave van de twee laserscanners.

Figuur 13: Meetopstelling met gebruik van twee laserscanners

Ook is het van groot belang dat de laserscanner exact horizontaal is geplaatst op de lijn van
-90˚ tot +90˚. Bij het maken van dit algoritme is aangenomen dat dit altijd het geval is. Echter
door de onregelmatige ondergrond van een boomgaard zal dit in werkelijkheid niet kloppen.
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Bladintensiteit van de fruitbomen
De bladintensiteit is van belang op de nauwkeurigheid van de metingen. Als de bladintensiteit
groot is zal het aantal meetpunten aan de buitenrand van de boom groter zijn, waardoor
minder meetpunten worden uitgefilterd. Hierdoor wordt de gemiddelde y-waarde per sectie
berekend aan de hand van een groot aantal meetpunten. Dit komt de nauwkeurigheid van
deze waarde ten goede.
Ook in de periode dat een fruitboom weinig blad bezit is het mogelijk om met dit algoritme
een correct boomvolume te kunnen berekenen. Het grootste aantal uitgezonden laserstralen
zal echter geen object op zijn pad tegen komen, waardoor geen meting kan worden verricht.
Ook zal een groot deel van de meetpunten niet op de juiste plaats een meting verrichten,
bijvoorbeeld aan de achterkant van de boom of op een volgende bomenrij. Door het filteren
van de meetpunten levert dit echter geen problemen op. Het resultaat zal zijn dat elke sectie
een stuk minder meetpunten bevat, maar van de overgebleven meetpunten kan nog wel een
gemiddelde y-waarde berekend worden. Door dit lage aantal meetpunten wat niet uitgefilterd
wordt, is het noodzakelijk dat de variabele “Minimum aantal meetpunten per sectiecel” op
een lage waarde wordt ingesteld.
In/uitschakelen spuitmachine
Bijkomend voordeel van het sensor gestuurd spuiten met dit algoritme is dat het spuiten
automatisch in- of uitgeschakeld wordt als er wel of geen bomen aanwezig zijn. Bijvoorbeeld
aan het eind van de bomenrij, wanneer zich slechts aan één zijde een bomenrij bevindt of als
een aantal bomen ontbreken in de bomenrij. Hierdoor is het niet nodig dat de bestuurder de
spuitmachine handmatig in- of uitschakelt bij een van de bovenstaande scenario’s. Dit heeft
als voordeel dat de spuitmachine altijd op het juiste moment opereert en hierbij niet meer
spuitvloeistof verspuit dan nodig is. Echter als tijdens het keren op de kopakker de
laserscanner andere objecten waarneemt binnen het bereik van het algoritme, zal de
spuitmachine wel handmatig moeten worden uitgeschakeld zodat de machine niet onnodig
wordt ingeschakeld.
Datafile 2 is een goed voorbeeld van bovenstaande. Aan de rechterzijde wordt de
spuitmachine uitgeschakeld omdat zich daar geen bomen bevinden. Opmerkelijk is wel dat in
de onderste secties de spuit zo nu en dan nog wel ingeschakeld wordt. Dit komt omdat de
laserscanner hier wel iets heeft waargenomen wat binnen de range valt die het algoritme stelt.
In de praktijk kan dit een uitstekende tak zijn afkomstig van de naastliggende windhaag, hoog
gegroeid onkruid of een ander object.

5.2 Hoe moet om worden gegaan met een meting die niet aan de buitenrand van
de boom gemeten is?
Het algoritme bevat een aantal filters die ervoor zorgt dat alle meetpunten die niet bruikbaar
zijn voor het berekenen van de gemiddelde y-waarde per sectie worden weggelaten in de
berekening. De keuze voor deze filters wordt hieronder gemotiveerd.
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Y-filter
Voor het berekenen van de gemiddelde y-waarde per sectie zijn we alleen geïnteresseerd in
meetpunten die aan de juiste zijde van de boom zijn gemeten. Het interval in de y-richting
strekt zich uit vanaf de laserscanner tot aan de stam. Theoretisch gezien zal de laserscanner
zich precies midden tussen de stammen van de bomenrijen moeten bevinden. De afstand van
de laserscanner tot aan de stam bedraagt hierdoor 1.5 m. Bij het maken van het algoritme is
aangenomen dat de laserscanner zich altijd op deze afstand van de bomenrij bevindt. In
werkelijkheid zal de laserscanner zich echter nooit precies midden in bevinden. Met dit
algoritme levert deze afwijking een groot gevolg op voor de uitkomst van de gemiddelde ywaarde per sectie.
Oplossing voor dit probleem kan zijn door gebruik te maken van RTK-GPS. Hierdoor is ten
alle tijde de afwijking te berekenen van de lijn waar y=0. Echter is het hiervoor ook
noodzakelijk dat de GPS-positie van de bomenrijen bekend is.
Z-filter
Ten behoeve van de boomgaardspuitmachine worden de meetpunten in de z-richting
ingedeeld in secties, die qua hoogte overeenkomen met de secties van spuitdoppen van de
boomgaardspuitmachine. Bij dit algoritme behoeft enkel een onder- en bovengrens ingesteld
te worden. Hier worden vijf evenredige secties van gemaakt te worden. Alle meetpunten die
zich buiten het interval bevinden zijn niet bruikbaar voor het algoritme, op deze plaats waar
deze meetpunten zich bevinden wordt per slot van rekening ook niet bespoten, omdat dit zich
buiten het bereik van de boomgaardspuitmachine bevind.
Buitenste meetpunten verkrijgen
De methode die in dit algoritme gebruikt wordt om binnen een sectie de buitenste meetpunten
te verkrijgen is gebaseerd op de maximale y-waarde binnen een sectie en een fractie van deze
maximum waarde. Deze fractie geeft aan waar zich de grenswaarde bevindt waaronder de
meetpunten worden uitgefilterd. Het variëren in deze fractie geeft verschillende effecten. Bij
een fractie van 0 worden alle meetpunten meegerekend. Hierdoor ontstaat een genuanceerd
gemiddelde, doordat ook meetpunten aan de binnenkant van de boom worden meegerekend.
Waarschijnlijk zal de berekening van de gemiddelde y-waarde lager uitvallen dan de
werkelijkheid. Bij een fractie van 1 wordt alleen het meetpunt met de maximum waarde
meegenomen in de berekening. Het effect op de uitkomst van de gemiddelde y-waarde is dat
deze de contouren van de boom zal volgen. Echter is het meetpunt met de maximum ywaarde vaak afkomstig van een uitstekende tak, waardoor het boomvolume veel hoger wordt
berekend dan in werkelijkheid het geval is.
Om de optimale waarde voor de fractie te vinden moet empirisch onderzoek worden
uitgevoerd. Hierbij moet gezocht worden naar een waarde voor de fractie waarbij het
berekende boomvolume overeenstemt met het werkelijke boomvolume.
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5.3 Hoeveel winst levert het plaatsspecifiek spuiten op ten opzichte van het
huidige systeem?
Het doel van het onderzoek was om de lidar metingen te analyseren en een algoritme te
ontwikkelen dat het boomvolume kan bepalen, zodat aan de hand van die informatie
plaatsspecifiek kan worden bespoten in fruitboomgaarden. Met dit algoritme is deze
mogelijkheid ontstaan om het boomvolume te bepalen en aan de hand hiervan plaatsspecifiek
te bespuiten. Interessant is nu om de kostenbesparing ten opzichte van de huidige situatie te
berekenen die het plaatsspecifiek spuiten op kan leveren. De kostenbesparing wordt berekend
met de methode die in §3.4 wordt toegelicht. In §5.1 is beredeneerd dat datafile 2 geen goede
resultaten levert, omdat het hier een v-haag plantsysteem betreft. De kostenbesparing die in
hoofdstuk 4 voor deze datafile is berekend is daardoor niet langer relevant. Vandaar dat deze
wordt weggelaten in de verdere discussie. De kostenbesparing van datafile 1 wordt hieronder
besproken.
Standaard situatie
Met de variabelen die zijn ingesteld zoals in §4.1.1 valt een winst te behalen zoals deze is
gegeven in tabel 3. Deze winst zegt echter nog niets over de voordelen die met het sensor
gestuurd spuiten kunnen worden bereikt, want de variabelen zijn hierbij nog niet juist
ingesteld.
Uit de tabel met de verspoten hoeveelheden spuitvloeistof per sectie (tabel 4) is op te maken
dat de spuitvloeistof met sensor gestuurd spuiten niet evenredig is verdeeld over de secties.
Er is te zien dat in de onderste secties altijd meer wordt verspoten dan in de bovenste. In de
onderste twee secties is dit in de meeste gevallen meer als in de huidige situatie. Dit is logisch
te verklaren doordat in de onderste secties het boomvolume een stuk groter is als in de
bovenste secties. Het doel van dit algoritme was om te bespuiten naar gelang de noodzaak
van de fruitboom naar de spuitvloeistof. Dit wilde niet zeggen dat er niet meer gespoten
mocht worden dan dat in de huidige situatie gebeurt. Als in de onderste secties de noodzaak
naar de spuitvloeistof hoger is, zal hier meer spuitvloeistof toegediend worden dan in de
bovenste secties. Het resultaat wat in tabel 4 wordt gegeven stemt zodoende overeen met een
van de eisen waaraan het algoritme moet voldoen.
Variëren van variabelen
De variabele “Minimum aantal meetpunten per sectiecel” heeft een negatief verband met de
totale hoeveelheid verspoten spuitvloeistof. Als deze variabele wordt ingesteld op een lage
waarde is de hoeveelheid spuitvloeistof hoger. Het algoritme is zo ingesteld dat als niet aan
de eis van het minimum aantal meetpunten wordt voldaan, de gemiddelde y-waarde op 0
wordt gezet. Secties met weinig meetpunten komen vooral veel voor in het bovenste deel van
de fruitboom. Hier is ten eerste het theoretisch aantal meetpunten een stuk lager (zie tabel 1),
maar ten tweede is ook de bladintensiteit een stuk lager. Hierdoor hebben de bovenste secties
een stuk minder meetpunten, waardoor het Minimum aantal meetpunten per sectiecel hier
snel gehaald wordt.
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Deze variabele is vooral bedoeld om de secties waar zich slechts een klein deel van een
fruitboom zich in bevindt, bijvoorbeeld klein stuk tak of blad, uit te filteren. Hier is het vaak
niet nodig om spuitvloeistof te spuiten. Het is afhankelijk van de gebruiker die de eis stelt dat
alle delen van de fruitboom moeten worden bespoten of dat een klein deel onbespoten geen
probleem is. Uit tabel 6 en 7 blijkt dat de kostenbesparing die met deze variabele kan worden
bereikt aanzienlijk is. Als de variabele wordt aangepast van een minimum van 0 naar 6
meetpunten per sectie wordt de hoeveelheid verspoten spuitvloeistof met twee keer bijsturen
per seconde verminderd met 9.2%, bij vijf keer bijsturen per seconde met 11.3% en met tien
keer bijsturen per seconde met 12.5%
De variabele “Fractie voor buitenste meetpunten” heeft een positief verband met de totale
hoeveelheid verspoten spuitvloeistof. Als de variabele wordt ingesteld op een hoge waarde is
de hoeveelheid spuitvloeistof hoger. Bij deze functie wordt de maximum waarde altijd
meegerekend. Hoe lager de fractie is, des te meer kleinere waardes dan de maximum waarde
worden meegerekend in de berekening van de gemiddelde y-waarde. Dus hoe lager de fractie
wordt ingesteld, des te lager is de gemiddelde y-waarde, en hoe lager is de verspoten
hoeveelheid spuitvloeistof. Als de fractie wordt aangepast van van 0.8 naar 0.4 wordt de
hoeveelheid verspoten spuitvloeistof met twee keer bijsturen per seconde verminderd met
9.3%, bij vijf keer bijsturen per seconde met 10.4% en met tien keer bijsturen per seconde
met 11.0%
Bij fruitbomen met een dik bladerdek, waardoor een hoge bladintensiteit ontstaat, zal het
variëren van de fractie minder effect hebben. De meeste meetpunten zullen hierdoor al op de
buitenkant van de boom zijn gemeten. Pas bij een hoge fractie zal de gemiddelde y-waarde
toenemen. Echter als de bladintensiteit erg laag is, zullen de meetpunten een meer gespreide
y-waarde hebben doordat metingen ook dieper in de boom worden verricht. Het variëren van
de fractie heeft hierdoor een groter effect. Immers een gemiddelde neemt snel toe als lage
waardes worden uitgefilterd.
Het effect van de variabele “interval per spuitdop” te halveren ten opzichte van de standaard
situatie is dat de totale hoeveelheid verspoten spuitvloeistof aanzienlijk toeneemt. Dit is
logisch te verklaren doordat nu bij een gemiddelde y-waarde van 300 mm al met vier
spuitdoppen wordt gespoten, terwijl dit in de standaard situatie pas bij 600 mm is.
Invloed van bijsturingsfrequentie
Uit tabel 11, bij datafile 1, met twee keer bijsturen per seconde is te zien dat de hoeveelheid
spuitvloeistof toeneemt ten opzichte van de huidige situatie. In tabel 12 zijn de interval
waardes weergeven waarvoor de hoeveelheid verspoten spuitvloeistof gelijk is tussen de
huidige situatie en de des betreffende situatie met bijsturen. Bij een hogere
bijsturingfrequentie heeft het interval een veel kleinere waarde dan bij een lagere
aanpassingsfrequentie. Dit is te verklaren doordat de hoeveelheid spuitvloeistof wordt
berekend aan de hand van de maximum y-waarde binnen een bijsturingsinterval (zie §3.4.3).
De reden dat voor de maximum waarde wordt gekozen is dat de gebruiker de eis stelt dat alle

- 35 -

delen van de fruitboom tenminste genoeg spuitvloeistof ontvangen. Daardoor mag geen risico
genomen worden dat bepaalde delen te weinig ontvangen.
Zoals in §3.4.1 is aangegeven is twee keer per seconde praktisch de maximale praktische
bijsturingsfrequentie. Echter, een hogere bijsturingsfrequentie heeft een aanzienlijk positief
effect op de hoeveelheid verspoten spuitvloeistof. Als vaker wordt bijgestuurd, is een betere
verdeling over de fruitbomen te behalen. Door de grote variatie in boomvolume die tussen
twee naastgelegen scans van een sectie kan ontstaan, wordt vaak op een deel van de
fruitboom teveel spuitvloeistof gespoten wanneer de bijsturingsfrequentie laag is. Dit is
duidelijk te zien in tabel 14 en 15. In deze twee tabellen zijn tien willekeurige scans binnen
een sectie weergeven. Daarin is te zien wat het effect is op het aantal ingeschakelde
spuitdoppen bij verschillende bijsturingsfrequenties. In tabel 14 is sectie 1 weergeven, in
tabel 15 is van dezelfde tien scans sectie 5 weergeven. Uit deze tabellen is op te maken dat
vooral bij 2x bijsturen per seconde meer wordt gespoten dan nodig is.
Ook is in deze twee tabellen aan de kolom ‘totaal’ te zien dat waar meer boomvolume
bevindt, zoals in tabel 14, met sensor gestuurd spuiten meer wordt gespoten dan in de huidige
situatie. In tabel 15, waar zich weinig boomvolume in bevindt, wordt juist minder gespoten
dan in de huidige situatie.
Tabel 14: Aantal ingeschakelde spuitdoppen per bijsturingsfrequentie bij tien opeenvolgende scans in de onderste
sectie

Scan nr.
Gem. y-waarde (mm)
Huidige situatie

1
120
2

2
199
2

3
245
2

4
340
2

5
510
2

6
346
2

7
548
2

8
798
2

9
327
2

10
281
2

Totaal

2x bijsturen per seconde

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

35

5x bijsturen per seconde

1

1

2

2

3

3

4

4

2

2

24

10x bijsturen per seconde

1

1

2

2

3

2

3

4

2

2

21

20

Tabel 15: Aantal ingeschakelde spuitdoppen per bijsturingsfrequentie bij tien opeenvolgende scans in de bovenste
sectie

Scan nr.
Gem. y-waarde (mm)
Huidige situatie

1
0
2

2
15
2

3
0
2

4
97
2

5
180
2

6
219
2

7
101
2

8
54
2

9
0
2

10
0
2

Totaal

2x bijsturen per seconde

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

15

5x bijsturen per seconde

1

1

1

1

2

2

1

1

0

0

10

10x bijsturen per seconde

0

1

0

1

1

2

1

1

0

0

7
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6. Conclusie
•

Met dit algoritme is het mogelijk om lidar metingen in fruitboomgaarden te verwerken,
zodat het boomvolume berekend kan worden. Aan de hand van dit boomvolume is het
mogelijk om plaatsspecifiek te spuiten in fruitboomgaarden.

•

Plaatsspecifiek spuiten in fruitboomgaarden biedt de mogelijkheid om de verspoten
hoeveelheid spuitvloeistof beter te verdelen naar de behoefte van de fruitboom.

•

Het algoritme werkt alleen bij een plantsysteem waarbij de boom zijn natuurlijke vorm
heeft behouden, zoals bij een spilplantsysteem.

•

Meetpunten die niet aan de buitenrand van de boom zijn gemeten, worden verwijderd
met behulp een y-filter, een z-filter en een fractiefilter. Deze filters stellen vast of een
meetpunt zich al dan niet binnen een vastgesteld spreidingsgebied bevindt. Dit
spreidingsgebied wordt per filter ingesteld.

•

De kostenbesparing die wordt gehaald met dit algoritme is afhankelijk van hoe het
interval per spuitdop en het minimum aantal meetpunten per sectiecel wordt ingesteld.
Door deze variabelen te variëren kan enerzijds gekozen worden voor minder toedienen
en anderzijds voor betere distributie van spuitvloeistof op de fruitboom.
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7. Aanbevelingen
•

Toepassen van een RTK-GPS systeem, zodat de exacte positie van de laserscanner kan
worden gemeten ten opzichte van de bomenrij. Voor deze bomenrij moet echter ook de
exacte positie bekend zijn.

•

Gebruik maken van een kompas of gyroscoop, waardoor de scheefstand van de
laserscanner middels een berekening kan worden gecorrigeerd.

•

Empirisch onderzoek verrichten naar de juiste waarde voor de variabele “fractie van
buitenste meetpunten”, waardoor het berekende boomvolume overeenkomt met het
werkelijke boomvolume.

•

Ontwikkelen van een sectie aansturing die een hogere bijsturingsfrequentie heeft dan
twee keer per seconde, waardoor de toediening van spuitvloeistof verder kan worden
ingeperkt.

•

Algoritme ontwikkelen dat toepasbaar is op een plantsysteem waarbij de boom niet zijn
natuurlijke vorm heeft behouden, zoals een v-haag plantsysteem

•

Gebruik maken van twee boven elkaar geplaatste laserscanners, waardoor het aantal
meetpunten per sectie en bijgevolg de nauwkeurigheid vergroot wordt.
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