PPS-eindrapportage
Over de PPS’en die afgerond zijn dient een inhoudelijke en financiële eindrapportage te worden
opgesteld. Voor de financiële rapportage dient een totaaloverzicht van de projectkosten van de
realisatie en de financiering te worden gegeven. Hier is een apart format voor beschikbaar.
De eindrapportages worden integraal gepubliceerd op de websites van de TKI’s/
topsector. Zorg er svp voor dat er geen vertrouwelijke zaken in de rapportage staat.
De PPS-eindrapportages dienen voor 15 februari 2018 aangeleverd bij tss.psg@wur.nl
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Goedkeuring penvoerder / consortium
De eindrapportage dient te worden besproken met de penvoerder/het consortium. De TKI’s nemen
graag kennis van evt. opmerkingen over de rapportage.
De penvoerder heeft namens het
goedgekeurd
consortium de eindrapportage
niet goedgekeurd
Evt. opmerkingen over de
De private partij is halverwege 2018 afgehaakt en heeft niet
eindrapportage:
kunnen voldoen aan zijn financiële verplichtingen. Daarom is
het eindrapport niet ter goedkeuring aangeboden aan de
penvoerder.
Korte omschrijving inhoud/doel PPS
Wat is er aan de hand? Wat doet het project daaraan?
Wat levert het project op? Wat is het effect hiervan?
ExpertEye is een multispectrale bril, die experts in land en tuinbouw in staat zal stellen om
spectrale informatie direct in akker en kas te gebruiken voor verbetering van gezondheid, kwaliteit
en oogstopbrengst van een gewas.

Mutaties ten opzicht van het oorspronkelijke projectplan en follow-up
Zijn er wijzigingen geweest in
De penvoerder heeft helaas niet kunnen voldoen aan
het consortium / de
zijn financiële verplichtingen, waardoor het totale project
projectpartners? Zo ja, benoem
budget is gekort met 10k€.
deze.
Zijn er inhoudelijke wijzigingen
geweest in het project?

De ontwikkeling van de passieve multispectrale bril door
de penvoerder is door voortdurende technische
problemen niet van de grond gekomen.
Het resterende budget is daarom ingezet voor de
ontwikkeling door WUR van een active multispectrale
augmented reality (AR) bril.
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Is er sprake van een octrooiaanvraag (evt. first filing) vanuit
deze PPS?
Is er sprake van spin-offs
(contract-onderzoek dat
voortkomt uit dit project,
aanvullende subsidies die zijn
verkregen of spin-off
bedrijvigheid)
Binnen hoeveel jaar zullen de
private partijen resultaten uit dit
project gaan gebruiken in de
praktijk?
In hoeverre heeft het project
bijgedragen aan de ontwikkeling
van de betrokken kennisinstelling(en)? (bijv. wetenschappelijk
track record, nieuwe
technologie, nieuwe
samenwerkingen)

Krijgt het project een vervolg in
de vorm van een nieuw project
of een nieuwe samenwerking?
Zo ja, geef een toelichting.

Twee use cases zijn met succes gerealiseerd en
gepresenteerd aan een breed publiek.
nee
Nog niet, maar de resultaten van de AR bril waren
dusdanig succesvol dat we op dit moment
mogelijkheden zoeken voor het door ontwikkelen van
deze technologie. Inmiddels zijn er enkele gespreken
met industriële partners geweest.
Twee tot drie jaar, misschien iets eerder.

We hebben kennis opgebouwd van augmented reality en
die op verschillende platforms gepresenteerd.
Momenteel lopen er gesprekken voor het initiëren van
een vervolg.
Daarnaast is kennis opgebouwd van feature en
golflengte selectie van hyperspectrale beeldinformatie
van een aantal gewassen. Hoewel deze informatie nu
helaas niet gebruikt kan worden in de passieve
multispectrale bril, kan deze wel worden gebruikt bij een
toekomstige actieve multispectrale bril, en
multispectrale camera’s in het algemeen.
Daar zijn we op dit moment dus mee bezig.

Deliverables (geef een korte beschrijving per deliverable uit het projectplan)
Voor de passieve bril zijn hyperspectrale beelden van tomaat, cyclamen en gerbera geanalyseerd,
en meest discriminerende golflengtes voor specifieke toepassingen zijn geselecteerd voor
implementatie in de bril.
Simulaties zijn uitgevoerd om te kijken wat de beste volgorde is voor het tonen van de
verschillende banden aan de gebruiker.
Er zijn twee prototype augmented reality brillen gemaakt:
1. De eerste bril berekend de exsessive green waarde van de pixels en toont deze in rood
aan de gebruiker. Daarnaast wordt het percentage groen in het beeld weergegeven. Deze
applicatie kan b.v. gebruikt worden om de hoeveelheid onkruid op trottoirs te
kwantificeren.
2. De tweede toepassing is een bril waarbij de gebruiker een overlaybeeld krijgt van een
normalised difference vegitation index (NDVI) beeld. Hierdoor krijgt de gebruiker een
indruk van de gezondheid van de planten of het veld waar hij naar kijkt.
Aantal opgeleverde producten
Wetenschappelijke
Rapporten
artikelen
1

Artikelen in
vakbladen
2

Inleidingen/ workshops
3

Samenvatting van het project voor de website Kennisonline
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In Patterns for Profit is een augmented reality bril ontwikkeld die multispectrale beeldinformatie
projecteert in het blikveld van de gebruiker.
De bril, combineert het grote dynamische bereik van het oog en de kracht van menselijke
perceptie in het herkennen van patronen met unieke cameratechnologie om verborgen
kleurnuances waar te nemen. Bovendien stelt het de gebruiker in staat om direct actie te nemen
op diens waarneming en analyse. Het is een hybride oplossing binnen een potentiële toekomstige
hoog geavanceerde automatisering, die echter voor veel toepassingen nog meer droom dan
realiteit is.
Binnen het project zijn twee demonstrators ontwikkeld:
1. De eerste bril berekend de exsessive green waarde van de pixels en toont deze in rood
aan de gebruiker. Daarnaast wordt het percentage groen in het beeld weergegeven. Deze
applicatie kan b.v. gebruikt worden om de hoeveelheid onkruid op trottoirs te
kwantificeren.
2. De tweede toepassing is een bril waarbij de gebruiker een overlaybeeld krijgt van een
normalised difference vegitation index (NDVI) beeld. Hierdoor krijgt de gebruiker een
indruk van de gezondheid van de planten of het veld waar hij naar kijkt.

Bijlage: Titels van producten en links naar informatie op openbare websites (w.o.
Kennisonline)
Workshop presentaties en demo’s voor het bedrijfsleven:
• AgriFoodTech, December 2017 (http://www.photonicsnl.org/meetings-andevents/agrifoodtech-event/)
• Day of Photonics, December 2017 (http://www.photonicsnl.org/meetings-and-events/dayof-photonics/)
• BioBeurs, Januari 2018 (https://www.bio-beurs.nl/nieuwsberichten/83/123/9Automatisering-robotica-voor-plant-fenotypering-in-tuinbouw-en-op-de-akkers
• https://www.wur.nl/nl/project/Patterns-of-Profit-1.htm
Pers artikelen:
https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2018/01/24/biosector-kan-profiteren-van-sensoren-uit-auto
Poster:
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Patterns for Profit: Augmented reality glasses
for monitoring plant health
Gerrit Polder, Jos Ruizendaal, Freek Daniels, Marcel Raaphorst

Background
Augmented reality (AR) is a live direct or indirect view of a physical,
real-world environment whose elements are "augmented" by
computer-generated or extracted real-world sensory input (wikipedia).
We developed a modified camera and software for AR glasses for
helping its wearer in the agro-food domain.

Two Applications
1. Green plant detection for investigation of weed cover on
pavements.
2. Plant health monitoring using the Normalized Difference Vegetation
Index (NDVI).

Plant Health Monitoring using NDVI
Using reflectance at specific wavelengths in the visible and nearinfrared range can enhance the contrast between healthy and
unhealthy plants. The NDVI is calculated from the visible and nearinfrared light reflected by vegetation. Healthy vegetation absorbs
most of the visible light that hits it, and reflects a large portion of the
near-infrared light. Unhealthy vegetation reflects more visible light
and less near-infrared light. A special camera is constructed that
suppresses the red part of the spectrum and enhances the near
infrared (NIR) part of the spectrum. The NDVI is calculated using the
NIR and Green/Blue channels and overlaid on the scene the user is
looking at.

20%

Calculating the excessive green
value from the RGB
(EG = 2G – R – B)
enhances the contrast between
plants and pavement.

Wageningen University & Research
Postbus 644
6700 AP Wageningen
Contact:
gerrit.polder@wur.nl
T + 31 (0)317 480751
www.greenhousehorticulture.wur.nl

Using reflectance at
specific wavelengths
Tussenkop
in the visible and
near-infrared range
enhances the contrast
between healthy and
unhealthy plants.

Figure. The left image shows the NDVI value of the right scene in a range from -1 to 1. Plant
tissue mainly has a value in the range of 0-1, with increasing healthiness. Image source:
Richard Mudhar (http://www.richardmudhar.com/blog/2015/07/using-near-ir-to-look-forphotosynthesis-and-plant-health-with-ndvi/)
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