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Samenvatting
In 2014 was het hoofddoel om de beeldverwerkingsmodule, ontwikkeld door DLO, te
integreren met de robot module, ontwikkeld door Agritronics BV. Daarnaast was het
nevendoel om het hele systeem aan het einde van het seizoen te testen in het veld.
Deze doelen zijn behaald.
De robot module is begin dit jaar opnieuw ontwikkeld, nadat een aangepaste
mechanische oogstmachine onvoldoende mogelijkheden bleek te bieden. Er is gekozen
voor een eenvoudige, doch effectieve oplossing met 3 vrijheidsgraden.
Parallel aan dit werk is ook de beeldverwerkingsmodule verbeterd. Hierbij is
samengewerkt met het Kenniscentrum Computer Vision aan de NHL Leeuwarden.
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Woord vooraf

Het oogsten van broccoli gebeurt nu handmatig met behulp van een mes. Inmiddels is
er een Australische methode om de broccoli mechanisch te oogsten. Echter kan dit
alleen volvelds waarbij alles destructief wordt geoogst. Dit is niet geschikt voor de
Europese situatie waar altijd selectief wordt geoogst. Agritronics BV ziet mogelijkheden
om een selectieve mechanische oogstrobot te ontwikkelen. Binnen dit project zal DLO
zich richten op de detectiemethoden. In het eerste PPL-project is de haalbaarheid
hiervoor aangetoond (2012). In 2013 zijn twee belangrijke modules parallel
ontwikkeld: i) het gerobotiseerd opnemen en lossnijden van de broccoli en ii)
algoritmen voor de herkenning, gerealiseerd in een praktijkomgeving. In 2014 zijn de
modules geïntegreerd tot een eerste prototype oogstrobot. In de volgende jaren zal dit
prototype worden verbeterd en dichter tot de markt worden gebracht.
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Beeldverwerkingsmodule

De beeldverwerkingsmodule is verantwoordelijk voor de volgende elementen:





Het opnemen van beelden.
Herkennen van broccoli in deze beelden.
Bepalen van de oogstbaarheid van broccoli op basis van grootte.
Locatie bepaling van de oogstbare broccoli als input voor de robot.

De software van deze module is reeds in 2013 ontwikkeld met behulp van dummy
hardware. In 2014 is voor deze module een prototype gemaakt zodat ook het
opnemen van de beelden gekoppeld is aan de rest van de software.
Het ontwerp van dit prototype is een afgesloten opstelling welke voor de robot zal
moeten worden geplaatst (Figuur 1). Aan de bovenkant van deze opstelling zit in het
midden een camera gemonteerd. Eveneens aan de bovenkant bevindt zich een matrix
van witte LED’s. Deze kunnen door middel van een flitscontroller tegelijkertijd met het
camera trigger signaal kort en hoog worden gepulst. De verdeling van de LED’s in de
matrix zorgt voor een diffuus verdeling van het licht. Dit voorkomt harde schaduwen
van bijvoorbeeld bladeren die boven de broccoli krop hangen. De afwezigheid van
schaduwen is op zijn beurt weer gunstig voor de herkenning van de broccoli in de
beelden. Aan de buitenzijde van de opstelling is een flexibel zeil gemonteerd om de
metingen af te schermen van zonlicht (Figuur 2).

Figuur 1: Binnenkant meetopstelling
beeldverwerkingsmodule

Figuur 2 : Labopstelling
beeldverwerkingsmodule.

De software is in 2014 verbeterd in samenwerking met het kenniscentrum Computer
Vision van de NHL Leeuwarden in een Raak via Vote project. Uit dit onderzoek bleek
dat een alternatieve manier van beeldopname met een linescan camera geen
perspectief biedt voor verbetering. De hoofdreden hiervoor is het effect van trillingen
onder praktijkomstandigheden tijdens de opnamen die het beeld verstoren.
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Ook is onderzocht of de toevoeging van textuur de herkenning kan verbeteren. Dit
bleek het geval. Daarom zijn twee algoritmes ontwikkeld die per pixel een classificatie
geeft op basis van kleur en textuur features. Het verschil tussen de algoritmes is de
mate van nauwkeurigheid en de berekeningssnelheid.
Het eerste algoritme is een Canny Edge detector op de groene band van het RGB
kleurenbeeld (Figuur 3). Dit algoritme is de meest nauwkeurige, maar berekening
technisch de zwaarste. Het tweede algoritme is een Texture Laws berekening op het
RGB kleurenbeeld (Figuur 4). Dit algoritme werkt iets minder nauwkeurig dan de
Canny Edge, maar is nagenoeg 2x zo snel.
Beide algoritmes maken gebruik van het feit dat een broccoli is opgebouwd uit vele
kleine “puntjes”. Dit onderscheidt een broccoli van andere aspecten, zoals groen blad
en kale grond (Figuur 5). Een kleurscheider is ingebracht om geel en verschrompeld
blad, welke van nature ook veel textuur heeft, te onderscheiden van een broccoli
(Figuur 6).

Figuur 3: Het eerste textuur algoritme; Canny Edge (MVTec Halcon). De rode
gebieden betreffen de uiteindelijke broccoli classificatie. Dit algoritme is de meest
nauwkeurige gebleken, maar rekenkundig wel een zwaar algoritme.

Als de beeldverwerkingssoftware een broccoli detecteert, wordt direct berekend wat de
grootst mogelijke diameter van de broccoli is. Indien deze groter is dan 11 cm, is de
broccoli oogstrijp en wordt het middelpunt achterhaalt. Deze wordt vervolgens
doorgestuurd naar de robotmodule om de broccoli automatisch af te kunnen snijden.
De beelddetectie werkt ook goed wanneer de broccoli gedeeltelijk door blad wordt
bedekt (Figuur 5). Dit gaat op tot een maximale bedekkingsgraad tussen de 50% en
75%. Bij hogere bedekkingsgraden (>75%) wordt een succesvolle detectie vrijwel
onmogelijk omdat er dan te weinig broccoli-delen door het camera systeem te
achterhalen zijn.
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Figuur 4: Het tweede textuur algoritme; Texture laws (MVTec Halcon). Dit algoritme
is minder nauwkeurig, maar wel sneller dan het Canny Edge algoritme.

Figuur 5: Ook met beeldocclusie door bladeren werken de textuur algoritmes goed.

Be

Figuur 6: Verschrompeld en vergeeld blad, wat van nature veel textuur heeft, wordt
met een kleur algoritme eruit gefilterd.
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Integratie & Veldtesten

In de zomer van 2014 zijn beide modules zowel in hardware als in software aan elkaar gekoppeld.
Deze integratie is succesvol verlopen. Alle hardware is op een grote werktuigdrager gemonteerd.
Voorop deze machine is de beeldverwerkingsmodule gemonteerd, met de laptop en bijhorende
software. In het midden van de machine is de robotmodule met grijper gehangen, die na een
succesvolle beelddetectie automatisch de broccoli kan afsnijden.

Figuur 7 : Hardware integratie op de werktuigdrager van de beeldverwerkingsmodule
en de robot-grijp-module.
De informatiestroom tussen de modules is eenvoudig gehouden. De beeldverwerkingsmodule geeft
alleen de coördinaten van een oogstbare broccoli door aan de robotmodule. De
beeldverwerkingsmodule is zelf verantwoordelijk voor het continue opnemen van beelden. De
robotmodule vertaalt de beeld coördinaten naar wereld coördinaten aan de hand van encoder signalen
door middel van een loopwiel die met de machine meedraait.
De beeldverwerkingssoftware (MVTec Halcon) en de software van de robotmodule zijn geïntegreerd in
National Instruments Labview. Deze overkoepelende integratiesoftware is ontwikkeld door
Wageningen UR in samenwerking met Agritronics.

Figuur 8 : Integratiesoftware in National Instruments Labview, die de
beeldverwerkingssoftware (MVTec Halcon) samen brengt met de software van de
robotgrijper.
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De geïntegreerde module is allereerst succesvol getest onder werkplaats omstandigheden, ook met
echte broccoli planten. Hierna is de machine gedurende twee dagen in een broccoli veld getest.
Tijdens deze twee velddagen zijn de nodige aanpassingen aan de software en hardware verricht. Na
twee dagen bleek dat de integratie goed verlopen was, maar dat er nog steeds een aantal
verbeterpunten overblijven voor 2015.
Aan de mechanische kant is het snijmechanisme nog niet robuust genoeg en zal er een beter en
zwaarder encoderwiel gemaakt moeten worden. Aan de software kant zijn met name verbeteringen te
behalen met de berekeningstijd.
Om het project in 2015 een goed vervolg te kunnen geven, is in overleg besloten om een groot aantal
beelden van het broccoli veld met de camera-module te maken. Deze beelden, meer dan 2000,
dienden vervolgens als input voor de verdere optimalisatie van de beeldverwerkingssoftware in MVTec
Halcon. Zodoende is in de winter van 2014 de beeldverwerking verder verbeterd en gevalideerd naar
de veldcondities in het broccoli perceel.
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Validatie van de
beeldverwerkingssoftware

In de winter van 2014 is met behulp van de 2212 opgenomen beelden uit het veld de
beeldverwerkingssoftware gevalideerd naar veldcondities. Om de twee algoritmes (Canny Edge en
Texture Laws, zie Hoofdstuk 1) goed te kunnen beoordelen, is er getest met een verscheidenheid aan
gewascondities, veldcondities en belichtingsniveau ’s.
Allereerst zijn alle oogstbare broccoli ’s in de 2212 beelden softwarematig gemarkeerd door de
onderzoekers. Deze beelden vormen de “ground truth” (werkelijkheid) waartegen de twee
beeldalgoritmes getest worden.
Vervolgens is de performance van beide algoritmes getest met behulp van de “Gouden Standaard”
test. Deze binaire statistische toets geeft de betrouwbaarheid van verschillende algoritmes onder
verschillende omstandigheden. Hierdoor zijn verschillende algoritmes één op één met elkaar te
vergelijken.

Tabel 1 : De validatie van de twee beeldalgoritmes (Canny Edge en Texture Laws) is
uitgevoerd volgens het binaire “Gouden Standaard” model. De belangrijkste toets is
de nauwkeurigheid welke een ratio is van de totaal aantal juiste classificaties.

Veldconditie
Parameter

Gedetecteerd als broccoli

Geen broccoli

Echt positieve Vals positieve

Precisie

Niet gedetecteerd als broccoli

Beeldverwerkingssoftware

Broccoli

Vals negatieve Echt negatieve

Negatieve ratio

Parameter

Sensitiviteit

Specificiteit

Nauwkeurigheid

Er wordt gestreefd naar een beeldalgoritme met de hoogste nauwkeurigheid. Deze wordt berekend
door het aantal “Echt positieve” (een broccoli uit het veld wordt gedetecteerd door de software) en het
aantal “Echt negatieve” (de software detecteert geen broccoli wanneer deze in het veld er ook niet
staat) bij elkaar op te tellen en te delen door het totaal aantal beelden. In het geval dat de software
een broccoli detecteert, maar deze er werkelijk niet is dan wordt deze fout aangeslagen als “Vals
positieve”. Als de software een echte broccoli mist, dus niet gedetecteerd, wordt dit een “Vals
negatieve” genoemd. Deze beide type fouten moeten zo laag mogelijk gehouden worden.
Er is getest met beelden van verschillende gewascondities, waaronder oogstbare broccoli ‘s, bloeiende
broccoli ‘s (niet oogstbaar!), afgesneden overblijfselen, kleine broccoli ‘s , groen blad, geel blad,
verschrompeld blad en verschillende bladbedekkingsgraden. Ook diverse veldomstandigheden zijn
opgenomen, zoals een droog gewas, nat gewas, kale grond (Figuur 9) en veel omgevingslicht
(slaglicht) door verwaaiing van het afdekzeil. Als laatste is er getest onder 3 verschillende
belichtingsniveau ‘s (camera exposure 2000, 2500 en 4000) oplopend van ideaal, naar veel en
overvloedig licht.

Tabel 2 : Validatieresultaten van de twee beeldalgoritmes getest onder 3
verschillende belichtingsniveau ‘s. De nauwkeurigheid van het Canny Edge algoritme
is onder de 3 omstandigheden het hoogst.

Situatie & validatie

Canny Edge

Texture Laws

Echt positieve
Echt negatieve
Exposure
2000
Vals positieve
Vals negatieve
Totaal aantal beelden
Gemiddelde berekeningstijd [ms]
Nauwkeurigheid

327
1255
6
67
1655
338
95,6%

254
1246
11
144
1655
205
90,6%

Echt positieve
Exposure
Echt negatieve
2500
Vals positieve
Vals negatieve
Totaal aantal beelden
Gemiddelde berekeningstijd [ms]
Nauwkeurigheid

73
120
1
7
201
446
96,0%

61
124
0
16
201
152
92,0%

Echt positieve
Exposure
Echt negatieve
4000
Vals positieve
Vals negatieve
Totaal aantal beelden
Gemiddelde berekeningstijd [ms]
Nauwkeurigheid
Echt positieve
Echt negatieve
Vals positieve
Vals negatieve

93
252
2
9
356
529
96,9%
493
1627
9
83

48
252
1
55
356
187
84,3%
363
1622
12
215

95,8%

89,7%

Totaal

Nauwkeurigheid
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Bij beide algoritmes is het aantal “Vals positieve” fouten veel lager dan het aantal “Vals negatieve”
fouten. Hier is bewust voor gekozen; een valse positieve fout kan in praktijk inhouden dat de
robotarm onterecht naar een broccoli gaat grijpen, terwijl deze er niet zit. Dit kan schade aan het
gewas veroorzaken. Het missen van een oogstbare broccoli, bijvoorbeeld door bladbedekking, zal met
de regelmaat van oogsten in een later stadium waarschijnlijk wel tot een succesvolle oogst leiden en
zal daarom minder zwaar wegen dan een “Vals positieve” fout.
Het grootste verschil tussen beide algoritmes is dat het Canny Edge algoritme veel robuuster blijkt te
werken onder praktijkcondities. In tegenstelling tot het Texture Laws algoritme is dit algoritme veel
minder gevoelig voor veranderende lichtcondities. Het aantal “Vals negatieve” classificaties ligt bij het
Canny Edge algoritme beduidend lager en dat betekent in praktijk dat er veel minder oogstbare
broccoli’s door de software gemist worden.
Het Texture Laws algoritme heeft met name moeite met de broccoli’s die bedekt of overschaduwd
worden en dus veel minder lichtintensiteit hebben. Toch is dit algoritme met een gemiddelde
nauwkeurigheid van bijna 90% niet slecht te noemen. Het voordeel van dit algoritme is dat het
ongeveer 2x zo snel is dan het Canny Edge algoritme. Ook kan het Texture Laws algoritme met een
veel lagere beeldresolutie werken (512 bij 512 pixels in tegenstelling tot 2448 bij 2050 pixels van
Canny Edge) wat kan leiden tot simpelere en goedkopere camera’s in de machine.
Afhankelijk van de eisen en randvoorwaarden zal in 2015 beslist moeten worden welke beeldalgoritme
te kiezen in de prototype van de broccoli oogstrobot. Wanneer nauwkeurigheid, robuustheid en
gebruikersgemak doorslaggevend zijn voor de gebruiker en klant, dan zal het Canny Edge algoritme
ingebouwd en eventueel verder geoptimaliseerd worden. Wanneer kosten en snelheid belangrijker zijn
dan nauwkeurigheid, dan geniet het Texture Laws algoritme de voorkeur.
Ook is het mogelijk om de tekortkomingen van de algoritmes op een andere manier te verbeteren. Zo
kan met nieuwe software en een krachtigere pc de berekeningssnelheid van het Canny Edge algoritme
ook versneld worden.

Figuur 9 : Er is getest onder verschillende veld- en gewascondities. Boven foto’s van
een droog veld en gewas, onder foto’s van een nat veld en gewas. Ook zijn er beelden
opgenomen van geel en verschrompeld blad en kale grond, voor een goed vergelijk.
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Plant Research International, onderdeel van

Plant Research International, onderdeel van Wageningen UR heeft als

Wageningen UR

ambitie om de kwaliteiten van planten te benutten en daarmee aantoonbaar

Postbus 16

bij te dragen aan oplossingen voor voedsel-, grondstoffen- en

6700 AA Wageningen

energievraagstukken. Wij willen onze kennis over planten en onze

T 0317 48 07 00

faciliteiten inzetten om de innovatiekracht van onze opdrachtgevers te

www.wageningenUR.nl/pri

vergroten. Daarmee werken wij aan het verbeteren van de kwaliteit van
leven.
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De missie van Wageningen UR (University & Research centre) is ‘To explore
the potential of nature to improve the quality of life’. Binnen Wageningen UR
bundelen 9 gespecialiseerde onderzoeksinstituten van stichting DLO en
Wageningen University hun krachten om bij te dragen aan de oplossing van
belangrijke vragen in het domein van gezonde voeding en leefomgeving.
Met ongeveer 30 vestigingen, 6.000 medewerkers en 9.000 studenten
behoort Wageningen UR wereldwijd tot de aansprekende kennisinstellingen
binnen haar domein. De integrale benadering van de vraagstukken en de
samenwerking tussen verschillende disciplines vormen het hart van de
unieke Wageningen aanpak.
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