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Samenvatting
Dit rapport bevat de resultaten en conclusies van de haalbaarheidsstudie sensorfusion en beeldverwerking voor het
selectief oogsten van broccoli (119), verplichting 1300012084 dat Wageningen UR in opdracht van het Ministerie
van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft uitgevoerd. Het project draagt bij aan de verdere ontwikkeling
van een broccoli oogstmachine.
Doel van de studie is om de haalbaarheid aan te tonen om met beeldvormende technieken en combinaties van
sensoren om Broccoli te karakteriseren, zodat uiteindelijk vastgesteld kan worden welke kroppen wel en welke nog
niet geoogst dienen te worden.
De concrete vragen hierbij zijn:







Kan met behulp van cameratechniek de breedte van de krop vastgesteld worden?
Kan met behulp van cameratechniek de hoogte van de krop vastgesteld worden?
Kan de keuze gemaakt worden tussen wel/niet snijden/oogsten?
Kan aangegeven worden hoe hoog gesneden moet worden?
Hoe zijn de parameters diameter en hoogte afhankelijk van twee rassen?
Welke kwaliteitsparameters kunnen gemeten worden (kleur, dichtheid, gevuldheid e.d.)?
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Inleiding

1.1

Ontwikkeling waaruit verzoek voorkomt

Broccoli wordt in de huidige situatie geheel geoogst als het grootste deel van de Broccoli klaar is om te oogsten.
Alles tegelijk oogsten wordt gedaan, omdat de huidige oogstmachines niet in staat om selectief Broccoli te oogsten.
Dit heeft tot gevolg dat een gedeelte van het product niet geschikt is om op de markt te brengen met economische
en milieuverliezen als gevolg.
In de gewenste situatie wordt de Broccoli selectief geoogst. Er is een prototype oogst machine die selectief kan
oogsten. Echter deze machine beschikt nog niet over sensoren die kunnen meten welke Broccoli oogstbaar is. Als
Broccoli selectief geoogst kan worden kan hiermee een milieuvoordeel gehaald worden omdat de nutriënten dan
optimaal benut worden door de Broccoli. Economisch voordeel wordt behaald doordat een groter deel van de oogst
als hoge kwaliteit Broccoli afgezet kan worden.
Probleem is echter dat nog geen sensoren of meetsysteem beschikbaar zijn dat de kwaliteitsparameters van
oogstbare Broccoli kan waarnemen en verwerken tot informatie voor de selectieve oogstmachine.

1.2

Activiteiten en fasering

Het plan van aanpak is om metingen te verrichten boven Broccoli met een meetopstelling onder gecontroleerde
omstandigheden:
De gedane activiteiten binnen de haalbaarheidsstudie zijn:

1.

Realisatie meetopstelling voor boven Broccoli.

2.

Data opnemen van:
o
o
o

3.

Verschillende groeistadia
1 Ras
2 Meetdagen

Data analyseren voor kwaliteiten en oogst parameters.
o
o

Algoritmes voor beeldverwerking en rekenregels ontwikkelen
Oogst parameters extraheren en kwantificeren

2

Activiteit 1: Realisatie Meetopstelling

In deze fase is een meetopstelling gerealiseerd om rijen broccoli op beeld te kunnen vastleggen. Hiervoor is een
kast aangepast uit een eerder project voor onkruid detectie. Deze kast is ophangbaar aan het fronthef van een
tractor.
De volgende componenten zijn aanwezig of toegevoegd aan deze meetopstelling:


1628x600 px RGB camera
6 mm lens, 90cm boven 2 rijen van het gewas.



1628x600 px IR camera
6 mm lens, 90cm boven 2 rijen van het gewas.



6x 25 Watt Halogeen indirecte verlichting.



Trigger wiel om te rijafstand te bepalen. Deze informatie wordt gebruikt om per gereden afstand
automatisch een opname te maken.



Verduisterende flappen rondom de kast om storend licht van buitenaf te weren.



National Instruments PC, Labview software.
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Activiteit 2: Eerste meetdag

Met de meetopstelling is er een eerste data set vergaard in veld met broccoli. Deze data zal in de volgende activiteit
geanalyseerd worden op bruikbaarheid om vervolgens de nodige beeldverwerkings algoritmes te ontwikkelen.
Op 23 augustus 2012 zijn deze opnamen gemaakt van een broccoligewas bij de firma Goodijk in Sexbierum.
Het camerameetsysteem is in de fronthef van een trekker gehangen, en zweefde boven het veld. De zijflappen zijn
met zeildoek verlengd, om de doorrijhoogte te verhogen naar 60 cm.
Er zijn RGB en NIR opnamen gemaakt om de 18 cm rijafstand. Dit werd gerealiseerd door om de seconde een
opname te maken, bij een rijsnelheid van 18cm/seconde.
Er zijn drie stroken broccoli opgenomen. De middelste strook is zowel heen als terug rijdend opgenomen (gerekend
vanaf het pad, zie onderstaande afbeelding).
De beelden worden door het camerasysteem opgeslagen in een stringbestand. Vandaaruit zijn de beelden omgezet
naar RGB en NIR beelden (de zogenaamde ruwe beelden).
De ruwe beelden zijn vervolgens automatisch gecorrigeerd voor lensvervorming, en op elkaar afgestemd, zodat de
beelden over elkaar gelegd kunnen worden. Deze gecorrigeerde beelden zijn samengevoegd tot ‘grote beelden’, van
maximaal 40 kleine beelden (7,20m) lang. Deze grote beelden kunnen gebruikt worden voor de verdere
beeldverwerking.
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Activiteit 3: Analyse beelden eerste
meetdag

De beelden van de eerste meetdag zijn vervolgens bedoeld als input voor de algoritmes van de beeldverwerking.
Echter bleek na een eerste analyse dat de verkregen beelden niet van voldoende kwaliteit waren voor een
succesvolle automatische beeldverwerking.
Uit de eerste analyse is ook gebleken dat de IR beelden geen toegevoegde waarde vertoonden voor de
beeldverwerking.
Hieronder volgt een voorbeeld van de beelden van meetdag 1. Dit enkele beeld geeft een goede indicatie van de
kwaliteit van de gehele data set.

De volgende factoren zijn bepaald die van negatieve invloed op de beeldkwaliteit waren:





De resolutie per broccoli is te laag. Er wordt te veel van de omgeving opgenomen.
Er is te weinig licht in kast om een goed contrast te realiseren
Daar waar beelden automatisch aan elkaar worden geplakt, komen artefacten voor.
De flappen weren het zonlicht niet goed genoeg.

Echter was het wel mogelijk om met deze beelden een grove schatting van de locatie van de broccoli te maken. In
de bovenstaande afbeelding aangegeven met een geel kruis. Dit alleen is niet voldoende om te bepalen of de
broccoli oogstbaar is.
Daarom is besloten de meetopstelling te verbeteren en hiermee een tweede meetdag te houden voor het verkrijgen
een tweede data set van betere kwaliteit.
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Activiteit 4: Verbetering meetopstelling en
tweede meetdag

De meetopstelling heeft de volgende aanpassingen ondergaan om de kwaliteit van de data te verbeteren.


De lenzen zijn vervangen door een 12 mm variant zodat alleen de broccoli en minder omgeving kan
worden vastgelegd.



De camera’s zijn verplaatst boven een enkele rij broccoli.



De verlichting is vervangen met krachtigere indirecte lichtbronnen. 9x 3W 1860 Lumen LEDs, 30graden
lenzen.



De flappen rondom de box zijn vergroot en op een grotere afstand rondom de camera geplaatst.

Vervolgens is er een tweede data set opgenomen op 20 september 2012. Deze opnamen met de nieuwe opstelling
is in bovenstaande afbeeld te zien. Met een snelheid van 500 m/h wordt er over het gewas gereden. Elke 1,5
seconden wordt er een nieuw beeld opgenomen. Deze beelden worden netzoals bij de eerste meetdag automatisch
aan elkaar gezet om 1 continue beeld te vormen.
200 Broccoli zijn op deze manier vastgelegd. Daarbij zijn van iedere broccoli zowel de diameter, hoogte als een
oogstbaarheidsbepaling van de teler vastgesteld.
Een voorbeeld van de nieuwe opnames is te zien op de volgende bladzijde. De kwaliteit van deze beelden werd als
ruim voldoende beschouwd voor verdere beeldverwerking.
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Activiteit 5: Beeld analyse

Er is een algoritme ontwikkeld dat in de verzamelde beelden automatisch de broccoli kan lokaliseren en zijn grootte
kan schatten. Uit de veldmeting bleek dat iedere broccoli zich op 30 cm hoogte bevond, ongeacht zijn grootte. Het
algoritme hoeft daarom niet de hoogte te berekenen. Het algoritme is ontwikkeld met behulp van de software
MVtech Halcon 11.

Hieronder is een voorbeeld te zien van een succesvol gelokaliseerde broccoli. Het blauwe kruis geeft het centrum
aan. De groene rand is de geschatte vorm van de broccoli. De rode en blauwe cirkel geven respectievelijk de
uiterste en binnenste cirkel van de geschatte vorm aan. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de grootte te
schatten van de broccoli.

Echter zijn met de huidige opstelling niet alle broccoli goed zichtbaar. Een gedeelte van de broccoli is niet zichtbaar
voor het algoritme door gedeeltelijke of volledige blad occlusies. Voor een voorbeeld zie de onderstaande
afbeelding. Ook reed de tractor niet altijd recht, waardoor sommigen broccoli’s aan de rand van het beeld weg
vielen. Hierdoor is 15% van de broccoli niet in de uiteindelijke dataset aanwezig. Voor de overige 85% zal in de
volgende sectie gekwantificeerd worden of 1) de grootte en 2) de oogstbaarheid juist kan worden geschat.
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Activiteit 6: Kwantificatie resultaten van
automatische beeldanalyse.

Van de broccoli die zichtbaar waren voor de camera (85%), is een schatting gemaakt van de grootte en
oogstbaarheid door het algoritme van de automatische beeldanalyse. Deze schatting wordt vervolgens vergeleken
met de metingen van de grootte in het veld en de oogstbaarheidsbepaling van de teler.
In de onderstaande figuur zijn deze resultaten samengevat. Ieder punt in de puntenwolk is een gelokaliseerde
broccoli. De gemeten grootte (horizontaal) en geschatte grootte (verticaal) van deze broccoli zijn tegen de assen
afgezet. Er is een correlatie van 0.75 tussen deze 2 variabelen, die duidt op een redelijke tot goede schatting van
de grootte door het algoritme van de beeldanalyse.
Ieder punt is daarbij gekarakteriseerd door een rood kruis of een groene cirkel. Het eerste geeft aan dat deze
broccoli door de teler niet oogstbaar is bevonden. Het tweede geeft aan dat deze broccoli oogstbaar is.
Uit dit figuur is op te maken dat de teler zelf geen sluitende strategie heeft voor oogstbaarheid op basis van grootte,
hoewel dit wel het criterium volgens de teler is. In andere woorden maakt de teler zelf dus oogstfouten op basis van
grootte. Om dit te kwantificeren kunnen we een verticale blauwe lijn trekken. Dit geeft de drempelwaarde aan waarbij
op basis van werkelijke grootte de minste fouten worden gemaakt. Gegeven deze strategie, maakt de teler 83% van
de gevallen een juiste keuze en in 17% van de gevallen een foutieve keuze. In andere woorden, soms oogst de teler
een broccoli die te klein is of laat hij een te grote broccoli staan.

Eenzelfde lijn kan worden getrokken voor de automatische meting. Deze horizontale blauwe lijn geeft de optimale
drempelwaarde aan wanneer de broccoli geoogst moet worden op basis van geschatte grootte. Ook in dit geval
worden er fouten gemaakt, bijvoorbeeld door een verkeerde schatting van grootte van het algoritme. Als we deze
fouten optellen dan wordt 78% van de gevallen goed geoogst en 22% van de gevallen foutief.
Hieruit kunnen we concluderen dat de automatische beeldanalyse de nauwkeurigheid van de oogststrategie van de
teler benaderd (78% ± 83%)
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Conclusie

Binnen het project voor de ontwikkeling van een oogstmachine voor broccoli is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd
voor het automatisch lokaliseren, schatten van grootte en bepalen van oogstbaarheid van de broccoli uit foto
opnamen.
Hiervoor is in 2 versies een succesvolle een meetopstelling gerealiseerd, bestaande uit een afgesloten kast met 1
camera, belichting en een triggerwiel voor de camera. Flappen rondom deze kast houden extern licht succesvol
buiten.
Uit de opnames kan vervolgens succesvol met een beeldverwerkingsalgoritme de grootte van broccoli worden
geschat. De hoogte is daarbij buiten beschouwing gelaten omdat deze volgens de veldmeting altijd ruwweg 30
centimeter bedraagt.
Vervolgens kan er een oogstbaarheidskeuze worden gemaakt die bij benadering even nauwkeurig is als de strategie
van de teler. De kans is zeer aannemelijk dat een verbeterde versie van het algoritme de prestatie van de teler in
toekomst overtreft.
Er is niet gekeken naar verschillen tussen rassen. De reden hiervoor was dat de data van de twee meetdagen niet
vergelijkbaar waren doordat er significante verbeteringen doorgevoerd moesten worden.
In de tweede meting bleek dat overige kwaliteitsparameters (kleur, dichtheid en gevuldheid) niet te meten waren
door de homogeniteit van de steekproef van 200 broccoli.
Als laatste advies meldt dit rapport dat de overige 15% van de broccoli die niet werd vastgelegd mogelijk te
voorkomen is door 1) sequentieel over meerdere dagen te oogsten zoals dit in de huidige situatie ook al gebeurd en
2) een mechanisme te bedenken dat overlappende bladeren aan de kant drijft.

