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I. INLEIDING

A. CNH Industrial

CNH Industrial maakt deel uit van de Fiatgroep en is één
van de belangrijkste producenten ter wereld van landbouw- en
industriële machines. In België zijn er twee vestigingen. De
vestiging in Zedelgem, CNH Industrial Belgium met meer dan
2750 werknemers, is het grootste bedrijf in de regio Noord-
West-Vlaanderen. Het ontwikkelt en produceert maaidorsers,
hakselaars en balenpersen, met een ervaring en knowhow van
meer dan 107 jaar. De vestiging in Antwerpen, die ook al meer
dan 50 jaar bestaat, produceert tractoronderdelen (hoofdzakelijk
achterassen en aandrijfsystemen) en telt ongeveer 1000 werkne-
mers.

B. Oogsten van tarwe met een maaidorser

Graangewassen worden geoogst met behulp van een
maaidorser (Figuur 1) waarbij het gewas van het land wordt
gemaaid door middel van een maaibord. Vervolgens wordt
het gewas overgebracht in de maaidorser zelf waar het eerst
wordt gedorst. Dorsen is het proces waarbij de graankorrel
wordt verwijderd uit de rijpe aar. Hierbij wordt echter niet
heel nauwkeurig graantje per graantje verwijderd, bij het dorsen
wordt er een graan- kafmengsel bekomen.

Fig. 1: Maaidorser

Het graan-kafmengsel wordt gereinigd waarbij het graan van
het kaf wordt gescheiden. Het graan wordt bewaard in de graan-
tank die op geregelde tijdstippen wordt overgeladen in een kar.
Het kaf dat gescheiden wordt van het graan tijdens het reinig-
ingsproces, wordt door middel van een apart spreidingssysteem
over de volledige maaibreedte verspreidt. Het gedorste stro
wordt achtergelaten op het veld.

De maaidorser kan het stro verwerken op twee verschillende
manieren. “Zwad mode” waarbij het stro op het veld wordt

gelegd en waarna dit zwad vervolgens door een balenpers wordt
verwerkt tot grote pakken samengeperst stro. Dit stro is waarde-
vol omdat het gebruikt wordt in de veeteelt of zelfs als bio-
brandstof. Als het stro geen verdere functie heeft, wordt het
verspreid over de gehele maaibreedte. Dit wordt de “Chopping
mode”genoemd. Het is belangrijk dat het stro in korte deelt-
jes wordt gehakseld en zo uniform mogelijk over de volledige
maaibreedte wordt verspreid. Zo doet het gehakselde stro dienst
als organische meststof.

II. DOELSTELLINGEN

Het doel van deze masterproef is een oplossing zoeken voor
het opmeten van het spreidingspatroon wanneer men het gehak-
seld materiaal over de volledige maaibreedte wil verspreiden.
Deze meting kan vervolgens gebruikt worden als input van de
spreidingscontroller om de distributie te optimaliseren.

Uitdaging aan deze masterproef is om een technologie te vin-
den die door stof heen kan kijken, maar die wel nog in staat
is om de stroresten te detecteren. Technologieën die hiervoor
in aanmerking komen zijn o.a. radarsystemen en ultrasone sen-
soren.

Allereerst werd er een selectie uitgevoerd van welke sensoren
er uitgetest zullen worden, ook de locatie waar de sensoren
geplaatst worden op de machine is van groot belang. Deze el-
ementen werden al reeds uitgevoerd door de werknemers van
CNHi zelf.

De testen moeten uitgevoerd worden in ideale weersom-
standigheden op grote velden met grote capaciteit. Als locatie
werd Duitsland uitgekozen waar grote velden en goede weer-
somstandigheden zijn. Tijdens de testen zal de data die de ver-
schillende sensoren produceren, gelogd worden en zal er infor-
matie verzameld worden over de eigenschappen van het veld en
bepaalde parameters van de machine.

Wanneer alle gewenste testen uitgevoerd zijn, worden de
sensor data verwerkt met de aangewezen softwareprogramma’s
(Matlab, LabVIEW). Op basis van deze verwerkte data kunnen
besluiten genomen worden over de effectieve werking en cor-
rectheid van de sensor. Zo wordt er een gehele studie uitgevoerd
over de werking en de correctheid van de geselecteerde sensoren
in de grote stofwolk.



III. PROBLEEMSTELLING

Een parameter die bij het hakselen van stro continu door de
bestuurder in het oog moet gehouden worden, is de distribu-
tie van de gewasresten over de volledige maaibreedte. Vandaag
kan reeds de richting en breedte voor het verspreiden van het
gehakselde materiaal handmatig aangepast worden. Windin-
vloeden en hellingseffecten alsook gewaseigenschappen zorgen
ervoor dat het gehakselde materiaal niet altijd over de volledige
maaibreedte wordt verspreid.

Om dit te verhinderen moet de bestuurder van de maaidorser
de achterkant van zijn machine constant in het oog houden om
de instellingen van het spreidingssysteem aan te passen aan de
omgevingscondities. Daar er geen rechtstreeks visueel contact is
met de achterkant van de maaidorser, moet de bestuurder voort-
durend in zijn spiegels kijken. Dit zorgt er dan weer voor dat hij
zich minder kan concentreren op het besturen van de machine
en het optimaliseren van andere machine-instellingen.

Stof, dat gegenereerd wordt door de maaidorser, vormt een
groot probleem om metingen uit te voeren achter de maaidorser,
zoals weergegeven in figuur 2.

Fig. 2: Stof gegenereerd door een maaidorser

Een meetsysteem is vereist om de spreiding van gewasresten
te kunnen detecteren. Verschillende sensortechnologieën zoals
radar, ultrasoon zullen worden beoordeeld op hun vermogen om
strodeeltjes te detecteren in een stofwolk bij verschillende con-
centraties. De belangrijkste uitdaging is om een technisch en
economisch levensvatbare technologie te vinden met de juiste
golflengte die in staat is om te werken in deze stoffige omgev-
ing en bewegende strodeeltjes kan detecteren. Deze technolo-
gie moet betrouwbaar zijn in verschillende operationele om-
standigheden (machine-instellingen, veld- en gewasvariaties).

IV. LITERATUURSTUDIE

A. Verspreiding van gewasresten

Verspreiden van gewassen komt in onze regio niet veel voor,
omdat stro hier vooral gebruikt wordt voor de veeteelt. In ge-
bieden waar er minder veeteelt van toepassing is maar meer
akkerbouw wordt uitgeoefend, is stro geen vereiste. Dit stro
wordt dan tijdens het oogsten van het gewas verspreid op het
veld.

B. Voorgaande studies residue spreading

B.1 Thomas Mahieu 2011

In een voorgaande thesis van Thomas Mahieu werden 2 optis-
che sensoren uitvoerig getest om de spreiding van gewasresten
op te meten. Er werd gebruik gemaakt van puntlasers en 2 laser-
scanners.

De laserscanners geven een goede detectie van de verspreid-
ing van de gewasresten. Stof, geproduceerd door de machine,
bleek echter een grote hinderpaal te zijn in performantie van dit
meetsysteem. Anderzijds werd de relatief eenvoudige puntlaser
sensor getest, die als een goedkoper alternatief voor de laser-
scanner kan gebruikt worden. Deze sensor geeft niet zoveel in-
formatie als de laserscanners. Hetzelfde probleem in stoffige
condities werd waargenomen.

B.2 Lore Raemdonck 2014

In de thesis van Lore Raemdonck werd een studie uitgevoerd
met tal van sensoren (thermische sensoren, ultrasone sensoren,
infraroodsensoren en zichtbare licht sensoren). Er werden testen
met deze sensoren uitgevoerd op het detecteren van stropartikels
in gecontroleerde omstandigheden.

De haalbaarheid van de verschillende sensortechnologieën
werd geëvalueerd door het uitvoeren van een stationair exper-
iment in een gecontroleerde stofomgeving. Hieruit bleek dat de
ultrasone sensoren het best de stofwolk kunnen penetreren zon-
der detectiecapaciteit van stro te verliezen.

V. REALISATIES

A. Radar

Een radar (Radio Detection And Ranging) is een meettoes-
tel dat met behulp van radiogolven naar objecten in de omgev-
ing zoekt. De mogelijke gegevens die de sensor verzamelt van
het object zijn de richting, afstand en snelheid. Met deze sen-
sor werden in de zomer van 2015 testen uitgevoerd tijdens het
oogstproces. De data die gegenereerd werd door de sensor werd
opgeslagen en nadien verwerkt.

B. Norac sensor

Een andere mogelijke manier om het spreidingspatroon van
de gewasresten op te meten, is door gebruik te maken van het
ultrasoon meetprincipe. Ultrasone sensoren maken gebruik van
het time-of-flight principe. Ze produceren een geluidsgolf door
een membraan te laten trillen. De gegevens die de sensor hier
verzamelt van het object is enkel de afstand. Bij deze sensor
werden testen uitgevoerd in een gecontroleerde omgeving, zon-
der dat er geoogst werd. Er werd een zwad stro onder de sensor
geplaatst om na te gaan hoe diep de sensor het stro kan penetr-
eren. Aan de hand daarvan zal de sensor geanalyseerd worden.

C. SensComp

De SensComp sensor is een ultrasone sensor waarbij de ge-
bruiker toegang heeft tot het ruwe ontvangen geluidssignaal. Dit
is het verschil met de Norac sensor, waarbij de gebruiker geen
toegang heeft tot de ruwe data. Daar moet de gebruiker tevreden



zijn met de gefilterde data en dat is voor de applicatie waarvan
hier sprake, niet de beste optie. Het is een developer kit. Ook
deze sensoren werden net zoals de Norac sensor getest in gecon-
troleerde omstandigheden zonder dat ze op de machine gemon-
teerd werden. De sensoren werden boven een zwad geplaatst en
er werden metingen uitgevoerd met een variabele strolengte.

C.1 SensComp 600

De werking van de elektrostatische transducer is gebaseerd
op de elektrostatische kracht.

C.2 SensComp 900

Bij deze sensor wordt ultrasoon geluid opgewekt via piëzo-
elektrische elementen.

VI. RESULTATEN

A. Radar

Het groene gebied op figuur 3 duidt de regio aan waar gewas-
resten verspreid werden. De radar is gemonteerd achteraan de
machine waarbij het gezichtsveld van de radar aangeduid is met
stippellijnen. Vervolgens is het polair diagram op de figuur
geplaatst volgens het gezichtsveld van de radar zodat duidelijk
te zien is waar de objecten gedetecteerd werden volgens de
radarpositie. Er is duidelijk te zien aan de positie van de gede-
tecteerde objecten, dat er toekomst zit in deze sensor. Stro wordt
namelijk opgemeten met een grotere versterking dan stof, hier-
door kan het verschil tussen stof en stro waargenomen worden.
Er werd ook maar 1 radar gebruikt. Idealiter wordt zowel aan de
linker als rechterkant van de machine een radar geplaatst.

Fig. 3: Visuele voorstelling van de verspreiding van gewasresten achteraan de
machine met de 3 verschillende modes, geconcentreerde linkse , midden
en rechtse verspreiding

B. Norac sensor

Deze sensor is hoofdzakelijk ontwikkeld voor sproeima-
chines. Ze zorgen ervoor dat de sproeiboom op een constante
afstand van het gewas blijft tijdens het sproeien. De sensor
neemt verschillende objecten waar, maar genereert vervolgens
door enkele filters die de sensor bezit, een gemiddelde waarde
i.p.v. de effectieve afstanden. Omdat het niet mogelijk is om met
de ruwe data van de sensor te werken, heeft deze sensor geen

toekomst in de automatisering van de verspreiding van gewas-
resten.

C. Senscomp

In vergelijking met de Norac, biedt deze SensComp veel
meer. Deze sensor werd met behulp van een kit samengesteld.
Hierdoor is het mogelijk met de ruwe data te werken die de sen-
sor genereert. Iedere piek stelt een stro-partikel voor die gede-
tecteerd werd door de sensor (Figuur 4). Deze sensor kan het
stro zeer goed detecteren en kan ook het stro diep penetreren.
Daarom biedt deze sensor heel wat mogelijkheden.

Fig. 4: Signaalpieken gegenereerd door de SensComp sensor waarbij de rode
bollen de starpiek en de effectieve pieken benadrukken

VII. BESLUIT

Er is een duidelijke aanwijzing dat de radar op een correcte
manier weergeeft hoe de gewasresten op het veld verspreid wor-
den. Het enige nadeel is dat er door deze radar geen afstand
bepaald kan worden. In de toekomst zal er gewerkt worden met
een radar die zowel hoekpositie, snelheid als afstand kan opme-
ten.

De Norac sensor bezit teveel filters die geı̈mplementeerd zijn
door de fabrikant. Hierdoor wordt er een gemiddelde waarde
gegenereerd die niet bruikbaar is voor deze toepassing.

De SensComp is een developers kit waardoor met ruwe i.p.v.
gefilterde data kan gewerkt worden. De sensor kan duidelijk de
verschillende stro-partikels waarnemen. Uitgebreide veldtesten
met deze sensor zijn noodzakelijk voor er verdere stappen wor-
den ondernomen.
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