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I.  INLEIDING 

A.  Delvano NV 

Delvano is een familiebedrijf gespecialiseerd in de 
constructie van spuitmachines voor land- en 
tuinbouw. Het is de enige Belgische constructeur 
van zelfrijdende spuitmachines. Naast zelfrijders 
maken ze ook gedragen en getrokken 
spuitmachines, dit sinds 1960.  

B.  De spuitbewerking 

Spuitmachines (Figuur 1) zorgen voor het 
aanbrengen van bestrijdingsmiddelen of 
meststoffen op de gewassen. Dit kunnen zowel 
chemische als biologische bestrijdingsmiddelen zijn. 
De middelen helpen de landbouwer om een goede 
opbrengst van de gewassen te verzekeren. 

 
Om de nadelen van deze producten te beperken 
moeten ze zeer efficiënt aangebracht worden. Op 
deze manier komen er geen residu’s in de bodem of 
het drinkwater terecht. De efficiëntieverhoging van 
de landbouwspuiten is dus zowel ecologisch als 
economisch een goede zaak. 

II.  DOELSTELLINGEN 

Het doel van deze masterproef is een systeem 
ontwikkelen dat zorgt voor een ideale 
spuitboomhoogte. Dit resulteert in een 
gebruiksvriendelijke machine met een hogere 
productiviteit en een hoger (spuit)rendement. 
 
Het bepalen van de ideale hoogte en hoek van de 
spuitboom is de uitdaging van deze masterproef. Dit 
is afhankelijk van de ligging van het gewasoppervlak.  
De meting door de sensoren moet zorgen voor een 
representatief beeld van het gewasoppervlak over 
de gehele breedte van de machine. Het systeem 
moet robuust zijn zodat de meting betrouwbaar is 
bij verschillende soorten gewassen. Dit in 
verschillende stadia van de groei en bij alle 
weersomstandigheden. 
 
Deze ideale hoogte en hoek kunnen snel variëren, 
een extra uitdaging is dus het optimaliseren van de 
aandrijving. De volledige aanstuurketen moet 
herwerkt worden opdat het systeem goed kan 
functioneren. 
 
De sensoren en aansturing moet geïntegreerd 
worden in de spuitmachine. De software wordt 
geïmplementeerd in de machinecontroller. De 
aanpassingen in de mechanische aandrijving 
moeten tot in detail uitgewerkt worden, zodat de 
onderdelen besteld en geproduceerd kunnen 
worden. 
 
De omstandigheden in het veld zijn steeds 
verschillend. De invloed van de verschillende 
gewassen, weersomstandigheden,… zijn moeilijk te 
voorspellen. Alles moet dus gevalideerd worden 
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Figuur 1: Zelfrijdende spuitmachine 
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door praktische testen. Hiervoor heeft Delvano een 
proefterrein. 

III.  PROBLEEMSTELLING 

Bij glooiende landschappen zijn de huidige 
systemen niet in staat om de spuitboom op de juiste 
hoogte en stabiel te houden. De bestuurder moet 
bijgevolg, naast de vele andere taken, ook continu 
de spuitboom bijsturen.  
 
Vaak zal een bestuurder dan trager rijden om de 
controle te kunnen behouden. Ofwel wordt de 
spuitboom hoog ingesteld om een botsing met de 
grond te vermijden. De kwaliteit van spuitbewerking 
gaat hierbij enorm achteruit. Een belangrijk effect 
hierbij is drift (Figuur 2). Hierbij wordt het 
spuitmiddel meegesleept door de wind. Hierdoor 
kunnen gewasbeschermingsmiddelen in het 
oppervlaktewater of op ander planten 
terechtkomen. 
  

IV.  LITERATUURSTUDIE 

Er zijn tientallen producenten van spuitmachines en 
de vraag naar een degelijk stabilisatiesysteem is 
groot. Het is één van de grote uitdagingen voor elke 
producent. Er zijn veel constructeurs, zoals Delvano, 
die geen eigen systeem ontwikkeld hebben en 
hiervoor vertrouwen op externe leveranciers zoals 
‘Deverix’ en ‘Norac’. Deze leveren een kant-en-klaar 
opbouwpakket. Uit een grondige analyse van de 
verschillende systemen van de concurrentie, blijkt 
dat ze bijna allemaal op hetzelfde principe werken. 

 

De meting gebeurt meestal met ultrasone 
afstandsensoren in de spuitboom. Dit meetsysteem 
heeft enkele grote nadelen. Vooreerst wordt de 
afstandmeting verstoord door de spuitnevel. Ten 
tweede gebeurt de meting ter hoogte van de 
spuitboom te laat. De beweging van de spuitboom 
komt steeds achter. Hierdoor komt het traject niet 
overeen met het bodemverloop. Als laatste vormen 
de ultrasone sensoren enkele puntmetingen. 
Wanneer de meting gebeurt op een 
onregelmatigheid (vb. onkruid, lokale put,…) dan 
wordt de spuitboom verkeerd ingesteld. 

 

Horsch is een constructeur van spuitmachines. Ze 
hebben een innovatief systeem ontwikkeld waarbij 
een laserscanner gebruikt wordt om het 
gewasoppervlak te reconstrueren. Aan de hand van 
deze data wordt de sproeiboom intelligent 
aangestuurd. 

 

Naast onderzoek van bestaande stabilisatie-
systemen werd er eveneens onderzocht welke types 
afstand sensoren er allemaal op de markt 
beschikbaar zijn. Hierbij lag de focus op de 
toepasbaarheid in deze applicatie. 

V.  REALISATIES 

A.  Sensoren 

De literatuurstudie kon geen uitsluitsel geven over 
het bereik van 2D-LiDar scanners bij verschillende 
gewassen en de weersbestendigheid. Aan de hand 
praktische tests met een scanner van ‘Sick’ en van 
‘Pepperl-Fuchs’ wordt onderzocht of deze 
sensortechnologie geschikt is voor deze toepassing. 

B.  Mechanisch en hydraulisch 

Om snel en accuraat een traject te kunnen volgen 
met de spuitboom, werd de hydraulische 
aandrijving verbeterd. Dit door gebruik te maken 
van proportionele ventielen. Om te zorgen voor 
een stabielere spuitboom wordt een hydraulisch 
dempsysteem toegevoegd aan de spuitboom-
ophanging (schommelraam). Dit zorgt ervoor dat 
slingering van de spuitboom sneller geremd wordt.  

Figuur 2: Drift [4] 
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C.  Simulatiemodel 

Om het dynamisch gedrag van het geheel te 
onderzoeken werd een simulatiemodel gemaakt. 
Dit bestaat uit een co-simulatie tussen drie 
softwarepakketten. De virtuele aanpak is 
schematisch weergegeven in Figuur 3. 

De betrouwbaarheid van dat model wordt 
aangetoond door verificatie met de werkelijkheid. 
De hydraulische en mechanische concepten 
worden eerst geïntegreerd in het simulatiemodel.  
 
In Figuur 5 is duidelijk te zien dat het nieuw 
ontwerp zich stabieler gedraagt bij het bedienen 
van de spuitboom. 
 

 

D.  Totaalsysteem 

Er werd een schommelraam gemaakt die voorzien 
werd met het dempsysteem. De hydraulische 
componenten zijn ter beschikking. Om een 
machine volledig aan te passen was er 
onvoldoende tijd. Om deze reden gebeurden de 
eerste testen op een machine zonder 
proportionele hydraulica, die wel ter beschikking is. 

VI.  RESULTATEN 

De meting aan de hand van de laserscanner stelt 
ons in staat een goed beeld te krijgen van de ligging 
van het gewasoppervlak. Met deze data zijn we in 
staat de ideale hoogte en hoek van de spuitbomen 
te bepalen. Het dataverwerkingalgoritme werd 
specifiek voor deze toepassing ontwikkeld. Het 
geavanceerde algoritme is nodig om in alle 
omstandigheden de data juist te interpreteren. 
Bovendien is deze software zeer efficient 
opgebouwd omdat deze werkt op een controller 
met een beperkte rekenkracht.  [1][2][3] 

VII.  BESLUIT 

Dankzij het overstappen naar een compleet nieuw 
meetsysteem zijn we nu in staat om hiermee de 
spuitboom correct aan te sturen. Verdere 
verbeteringen in de dataverwerking aan de hand 
van uitgebreide veldtesten zullen in speciale 
situaties nog betere resultaten leveren. 
 
Dankzij beperkte mechanische en hydraulische 
aanpassingen zijn we in staat een stabielere 
spuitboom te garanderen. Dit zonder aan 
robuustheid in te boeten. 
 
Alles is klaar voor een eerste werkende prototype. 
Het nieuwe meetsysteem geïntegreerd in de 
bestaande machine levert al goede resultaten. Het 
project is klaar om uitgebreid getest te worden op 
uitdagende terreinen. 

Figuur 4: Testsituatie 

Figuur 5: Simulatieresultaten dempsysteem 

Figuur 3: Virtuele aanpak 
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