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Streszczenie
W pracy przedstawiono projekt urządzenia do automatycznego pielenia. Mechanizm skła-
da się z trzech podstawowych elementów: ciągnika wyprodukowanego przez firmę MCMS
Warka Sp. z o.o. specjalizującej się dotychczas w produkcji konwencjonalnych maszyn dla
rolnictwa i sadownictwa, systemu wizyjnego oraz narzędzia do usuwania chwastów. W arty-
kule opisany jest klasyfikator roślin oraz moduł śledzący zmiany położenia pojazdu. Część
mechaniczna - moduł przemieszczania narzędzia jest w fazie projektowania i nie zostanie
opisany w poniższym artykule.

1. Wstęp
W ostatnich latach obserwujemy znaczny rozwój upraw ekologicznych. Mimo ogrom-
nego postępu w dziedzinie ochrony roślin, nadal jednym z większych problemów jest
efektywne usuwanie chwastów, które wpływają negatywnie na rozwój roślin upraw-
nych [1]. Od wieków, podstawową metodą stosowaną w rolnictwie jest czasochłonna
i kosztowna [2] ręczna pielęgnacja upraw. Od początku XX wieku wykorzystywa-
ne są różnego typu środki chemiczne, które stosowane przez wiele lat prowadzą do
niszczenia gleby, a przenikające do żywności substancje mogą stanowić zagrożenie
dla zdrowia ludzi. Wydaje się więc, że najkorzystniejsze jest usuwanie chwastów w
sposób mechaniczny.

Automatycznym urządzeniom stosowanym w pieleniu roślin stawiane są następu-
jące wymagania:
• muszą być łatwe w użyciu i bezpieczne dla ludzi i zwierząt,
• powinny usuwać co najmniej 90% chwastów,
• system powinien być możliwie tani,
• rośliny uprawne nie powinny być niszczone.
W pracy [3] zaprezentowano robota o nazwie Oz, urządzenie to jest całkowicie auto-
nomiczne, pomaga podczas prac związanych z pieleniem i spulchnianiem gleby. Sys-
tem wizyjny umożliwia wykrywanie roślin, a dalmierz laserowy jest wykorzystywany
do unikania kolizji z przeszkodami. Prawidłowe używanie robota wymaga przeprowa-
dzenia około 3-godzinnego szkolenia. Do sytemu należy wprowadzić dane o liczbie
rzędów i wymiarach pola. Obszar pracy robota musi być specjalnie przygotowany
tzn. uprawy muszą mieć liście i powinny być umieszczone na kopcach o wysokości
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Rys. 1. Robot Żukbot [6]

co najmniej 10 cm. Pomiędzy rzędami wymagany jest odstęp o szerokości od 55 cm
do 120 cm. Aby robot mógł się obracać i startować w następnym rzędzie w sposób au-
tonomiczny na obu końcach działki musi znajdować się pas (o szerokości ok. 250cm)
czystej ziemi lub regularnie koszonego zadarnienia. Maksymalna prędkość pojazdu
wynosi 1,3km/h. W ciągu 4 godzin Oz może wypielić 48 rzędów o długości 100 m.
Inny przykład maszyny przedstawiono w [4]. Podobnie jak w przypadku Oz urzą-
dzenie zostało zaprojektowane tak, aby pracowało w sposób autonomiczny i możliwa
była zmiana narzędzi i dostosowanie pracy do gleby i upraw.

Opisany w [5] robot określa swoje położenie za pomocą kamery i GPS. System
wizyjny umożliwia śledzenie rzędów upraw oraz wykrywanie obecności i pozycji
chwastów pomiędzy rzędami. Do niszczenia niepożądanych roślin wykorzystywane
są środki chemiczne. Prędkość urządzenia zależy od liczby chwastów.

Najbardziej znanym polskim robotem jest Żukbot [6] (rys. 1) wykonany przez stu-
dentów Politechniki Gdańskiej, urządzenie to przeznaczone jest do oprysków. Podob-
nie jak wymienione powyżej pojazdy posiada zestaw czujników laserowych, dzięki
którym możliwe jest bezpieczne przemieszczanie się maszyny. Układ kamer połączo-
ny z zaawansowanym systemem analizy obrazu pozwala na odróżnienie chwastów od
roślin uprawnych. Robot jest na etapie testów i nie jest wykorzystywany w gospodar-
stwach rolnych.

W [7] przedstawiono testy komercyjnego, częściowo autonomicznego robota uży-
wanego do upraw roślin. Autorzy pracy skoncentrowali się na opisie systemu wizyj-
nego urządzenia i określeniu wpływu warunków pogodowych na wynik klasyfikacji.

Analiza istniejących rozwiązań konstrukcyjnych oraz kierunków prowadzonych
badań pozwala na stwierdzenie, że budowa systemów sterowania korzystających z
metod analizy obrazów jest jednym z najistotniejszych zadań jakie stawia przed sobą
nowoczesna robotyka. Wszystkie znane autorom artykułu metody analizy pola upraw-
nego, dostępne na rynku komercyjnym wykorzystują techniki segmentacji obrazu na
podstawie barwy pikseli. Podejście takie może być jednak nieskuteczne w przypadku,
rozpoznawania wielu gatunków roślin będących na różnych etapach wegetacji.
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Projekt urządzenia do automatycznego pielenia roślin

Wspomniany Żukbot wykorzystuje nowoczesne techniki głębokiego uczenia, jed-
nak jego konstrukcja nie wydaje się umożliwiać zastosowania na polach uprawnych
zajmujących dużą powierzchnię. Biorąc pod uwagę wymienione powyżej wady ist-
niejących rozwiązań podjęto prace nad budową alternatywnego systemu, w którym
wprowadzono pewne nowe funkcjonalności.

2. Ogólny opis urządzenia
Celem projektu jest budowa zaawansowanej technicznie maszyny służącej do eko-
logicznego usuwania chwastów. Urządzenie to będzie całkowicie nowym produktem
firmy MCMS Warka Sp. z o.o. specjalizującej się dotychczas w produkcji konwen-
cjonalnych maszyn dla rolnictwa i sadownictwa. Proponowane urządzenie nie jest
pojazdem autonomicznym, lecz narzędziem korzystającym z możliwości lokomocyj-
nych ciągnika rolniczego. Dzięki takiemu rozwiązaniu urządzenie jest dużo tańsze od
robota, prostszy jest też system sterowania.

Proces rozpoznawania i usuwania chwastów będzie w pełni zautomatyzowany.
Urządzenie będzie mogło być wykorzystywane do odchwaszczania:
• rzędowych upraw owoców jagodowych takich jak truskawki, poziomki itp.,
• rzędowych upraw warzyw,
• upraw kukurydzy w początkowej fazie wegetacji,
• szkółek drzewek i krzewów.
Podstawowe efekty jakie planujemy osiągnąć to:
• zmniejszenie o ok. 40-50% wchłaniania środków chemicznych do roślin oraz gle-

by,
• ochronę roślin, w efekcie zmniejszenia używania herbicydów,
• ograniczenie ilości przejazdów roboczych (25-30%) poprzez precyzyjne niszcze-

nie chwastów,
• w wyniku realizacji projektu otrzymamy bardziej ekologiczne produkty spożyw-

cze.
Urządzenie będzie mogło przy zastosowaniu różnych konfiguracji narzędzia robo-
czego zwalczać chwasty stosując następujące metody: mechaniczne usuwanie przy
użyciu odpowiednio dobranych elementów roboczych, chemiczne niszczenie precy-
zyjnie skierowaną i odpowiednio dobraną dawką środka chwastobójczego, termiczną
likwidację chwastów strumieniem gorącej pary wodnej.

Koncepcja mechaniczna maszyny jest jeszcze w fazie budowy, jednak dla po-
trzeb niniejszego artykułu warto dokonać pewnej konkretyzacji kluczowych zagad-
nień. Podstawowe moduły zestawu to:
• ciągnik rolniczy,
• układ wizyjny,
• narzędzia wykonawcze dostosowane od metody zwalczania chwastów.

W typowej konfiguracji części te są ułożone szeregowo. Większość narzędzi rol-
niczych umieszcza się za ciągnikiem, jednak przy wyższych prędkościach roboczych
jest to strefa intensywnego zakurzenia, niekorzystnego z punktu widzenia pracy sys-
temu wizyjnego. Rozwiązaniem alternatywnym byłoby umieszczenie kamery przed
ciągnikiem, a narzędzia roboczego za nim. Duża odległość między kamerą, a narzę-
dziem wymaga jednak precyzyjnej kalibracji (ciągniki mają różną długość) i dokład-
nego pomiaru przebytej drogi (możliwe techniki tego pomiaru omówione zostaną w

– 157 –



Ł. Chechliński i in.

Rys. 2. Widok przykładowego obrazu z kamery wraz z wykonanymi ręcznie etykietami (kolor
zielony odpowiada roślinom upranym, czerwony chwastom, zaś brązowy ziemi)

dalszej części pracy). Dlatego też w wypadku braku możliwości uzyskania odpowied-
niej dokładności rozważane jest umieszczenie narzędzia roboczego przed ciągnikiem,
tuż za kamerą. Należy przy tym pamiętać, że umiejscowienie narzędzia zbyt blisko
systemu wizyjnego może być niekorzystne. Kurz powstały w wyniku pracy narzędzia
mechanicznego, para wodna lub mgła zawieszonego w powietrzu środka chemiczne-
go może znacznie pogarszać jakość obrazu.

3. System wizyjny
Proces rozpoznawania i lokalizacji chwastów składa się z następujących części:
• kalibracji kamer,
• segmentacji semantycznej, piksele przydzielane są do trzech klas: roślina uprawna,

chwast, ziemia,
• wizyjnego pomiaru przesunięcia,
• wyznaczania mapy wysokości roślin.
Kalibracja wewnętrzna kamery wykonywana jest technikami klasycznymi [8] na eta-
pie przedsprzedażowym. Dodatkowe zadania to:
• wyznaczenie wysokości kamery nad ziemią, po zamocowaniu jej do ciągnika, do-

datkowe wyznaczanie zmian wysokości związanych z kątami nachylenia gruntu
(opcjonalne).

• Wyznaczenie przesunięcia pomiędzy układem kamery, a układami pracy narzę-
dzi: kalibracja odległości w poziomie w osi podłużnej wynikająca z różnic w
konstrukcji ciągników, kalibracja przesunięć poprzecznych (źródło potencjalnie
mniejszych błędów, ponieważ ciągniki umożliwiają dosyć dokładne centryczne
mocowanie narzędzi.

Zadania te są względnie łatwe do realizacji w warunkach warsztatowych przez in-
żyniera systemów wizyjnych. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że konstruowana
maszyna powinna pozwalać na kalibrację w warunkach polowych, wykonywaną przez
przyuczonego operatora ciągnika. Opracowanie przyjaznego dla użytkownika rozwią-
zania jest przedmiotem prowadzonych obecnie prac projektowych, a jakościowe ba-
dania komfortu pracy i wyników kalibracji mogą być tematem przyszłej publikacji.

Kolejnym ważnym elementem systemu jest segmentacja semantyczna. Została ona
szczegółowo opisana w artykule [9]. W pierwszym etapie przygotowywane są dane
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uczące i testowe, które są obrazami o rozdzielczości 1280x720 pikseli. Przykładowy
obraz z etykietą przedstawia rys. 2.

Rys. 3. Wyniki segmentacji semantycznej dla zbioru testowego. Kolorem zielonym zaznaczo-
no rośliny, czerwonym chwasty, ziemi nie zaznaczono

Następnie wykorzystując przygotowany zbiór uczący wytrenowany został klasyfi-
kator, który na podstawie pola receptywnego (w najlepszej konfiguracji 48×48 pik-
seli) określa, jakiej klasy obiekt znajduje się w jego środku. W trakcie wykonywania
segmentacji semantycznej klasyfikator ten jest przekształcany do formy konwolucyj-
nej, której wynikiem jest mapa segmentacji semantycznej. Takie podejście jest bardzo
efektywne obliczeniowo, ze względu na współdzielenie znacznej większości obliczeń
pomiędzy warstwami klasyfikatora określającego klasę obiektu w kolejnych położe-
niach [10]. Przykładowy wynik klasyfikacji przedstawia rys. 3.

Błąd klasyfikacji wynosi 2-4%, jest to porównywalne z błędem popełnianym przez
ludzi. Występują pewne błędy jakościowe, ale ich usunięcie możliwe będzie dopiero
po skonstruowaniu prototypu maszyny (kwestie aberracji, oświetlenia). W porówna-
niu do dotychczas opublikowanych wyników naszych prac rozszerzono bazę z 2 do
21 sekwencji, przedstawiających różne gatunki roślin w kolejnych stadiach rozwo-
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Tab. 1. Zestawienie wyników dla różnych metod pomiaru przesunięcia
Metoda Względny błąd pomia-

ru [%]
Czas przetwarzania na
CPU średniej klasy lap-
topa [ms]

Punkty FAST 0,9 85,8
Punkty SIFT 8,3 514,2
Punkty SURF 1,1 378,4
Pomiar korelacyjny dla trzech małych wzorców 4,7 14,1
Pomiar korelacyjny dla trzech dużych wzorców 2,0 27,4

ju. Opracowano również modele sieci, które działają w przypadku różnych etapów
rozwoju rośliny. Udało się także zbudować model sieci, dzięki któremu uzyskujemy
bardzo dobre wyniki klasyfikacji niezależnie od gatunku rośliny uprawnej. Budowa
jednego modelu dla szerokiej klasy roślin uprawnych powoduje zmniejszenie liczby
parametrów konfiguracyjnych systemu, a to umożliwiłoby prostszą obsługę, reduku-
jąc jednocześnie ryzyko błędów. Szczegóły wymienionych wyżej zmian będą omó-
wione w oddzielnej publikacji.

Na etapie kalibracji wyznaczana jest odległość pomiędzy układem kamery i na-
rzędzia roboczego. W trakcie pracy należy więc oprócz detekcji chwastu na obrazie
wyznaczyć, w którym momencie znajdzie się on w zasięgu narzędzia roboczego. W
tym celu należy dokonywać pomiaru przesunięcia. Zdecydowano się na pomiar wi-
zyjny, ponieważ inne techniki miały by następujące mankamenty: GPS ma zbyt małą
dokładność, wysoki poziom drgań ciągnika uniemożliwia zastosowanie IMU, gdyż
następuje kumulacja błędów przy podwójnym całkowaniu przyśpieszenia, odometria
klasyczna (pomiar enkoderem obrotu koła poruszającego się po podłożu) może ce-
chować się dużymi błędami ze względu na nierówność nawierzchni oraz duże ryzyko
poślizgów, zwłaszcza przy mokrym, błotnistym gruncie.

Na obecnym etapie prac przetestowano kilka metod wizyjnego pomiaru przesu-
nięcia, opartych zarówno o punkty charakterystyczne, jak i metody korelacyjne czy
przepływ optyczny. Szczegóły testów niektórych metod opisane są w pracy [11]. Ze-
stawienie błędu względnego poszczególnych metod wraz z ich czasami przetwarzania
przedstawia tabela 1. Z wyników tych wynika, że w przypadku, gdy odległość pomię-
dzy kamerą, a narzędziem wynosi 3m (w wypadku umieszczenia kamery przed cią-
gnikiem, a narzędzia za nim) tylko algorytm FAST umożliwi uzyskanie wystarczająco
małego błędu pomiaru drogi (poniżej 30mm). Dokładność metody FAST względem
wyznaczonych ręcznie przesunięć przedstawia rys. 4.

Ostatnim z omawianych modułów systemu wizyjnego jest estymacja głębi, lub
równoważnie budowa mapy wysokości roślin. Informacja o wysokości roślin jest
szczególnie przydatna przy zwalczaniu chwastów metodą termiczną. Wykorzystanie
sensora głębi RGB-D jest niemożliwe, ze względu na konieczność pracy w pełnym
słońcu. Ze względu na dużą zmienność sceny (rośliny na polu intensywnie poruszają
się pod wpływem wiatru) nieskuteczne są również techniki Structure from Motion.

W związku z tym konieczne było sprawdzenie działania technik stereowizyjnych.
Dały one dobry rezultat laboratoryjny, jednak miarodajne wyniki będzie można przed-
stawić dopiero po zebraniu odpowiednio dużej ilości danych w warunkach polowych
– a te z kolei zebrać będzie można po osiągnięciu przez rośliny odpowiedniego sta-
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Rys. 4. Porównanie wyników dopasowań z wykorzystaniem detektora punktów charaktery-
stycznych FAST z etykietami GT

dium wegetacji. Wykorzystanie stereowizji zwiększa jednak koszt urządzenia o kolej-
ną kamerę oraz znacząco podnosi ilość koniecznych do wykonania obliczeń. Wyso-
kość roślin uprawnych można jednak prawdopodobnie dobrze przybliżyć na podsta-
wie ich rozmiaru w widoku z góry. Dlatego też planowane są prace nad estymowaniem
tej wysokości przez sieć konwolucyjną, w synergicznym połączeniu z segmentacją se-
mantyczną. Opracowanie wspólnego modelu pozwoliłoby na uwspólnienie obliczeń.

4. Podsumowanie i przyszłe prace
Znane dotychczas rozwiązania umożliwiające wykrywanie chwastów wykorzystu-
ją dużo prostsze niż proponowane przez nas techniki optycznej detekcji artefaktów,
głównie bazujące na analizie koloru. Opracowane metody głębokiego uczenia umoż-
liwiają rozróżnienie między roślinami uprawnymi i chwastami i stosowanie zabiegów
mechanicznego usuwania tych drugich nawet w fazie wzrostu chwastów porównywal-
nej z uprawianymi roślinami. Ta cecha pozwoli na znaczne (szacujemy, iż co najmniej
dwukrotne) ograniczenie liczby przejazdów maszyny, co bezpośrednio przekłada się
na realną oszczędność paliwa, czasu, zużycia sprzętu, a więc ograniczenie kosztów
upraw. Drugą unikatową cechą będzie elastyczna konstrukcja mechanizmu usuwają-
cego chwasty, co pozwoli na stosowanie różnych narzędzi roboczych, i w konsekwen-
cji na stosowanie w uprawach różnego typu. W projekcie planuje się uwzględnienie
w konstrukcji mechanizmu stosowania mechanicznych, chemicznych i termicznych
metod usuwania chwastów, co aktualnie nie jest dostępne w żadnej maszynie stero-
wanej wizyjnie dostępnej na rynku. W toku dalszych prac planowane jest wyposaże-
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nie maszyny w systemy autodiagnostyki, znacząco ułatwiające obsługę serwisową w
warunkach polowych. Połączenie wymienionych cech sprawi, iż seria maszyn budo-
wanych w oparciu o wyniki proponowanego projektu pod względem funkcjonalności
będzie unikalna i wniesie na rynek komercyjny funkcjonalności niedostępne obec-
nie w żadnym z rozwiązań konkurencyjnych. Dzięki temu produkt będzie mógł być
sprzedawany nie tylko na rynku polskim, ale, w przyszłości na rynku europejskim i
światowym.

Praca finansowana przez NCBiR, grant POIR.01.01.01-00-0974/16
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The project of an autonomous weeding system

The objective of this project is the replacement of hand weeding by a device working
autonomously at field level. The device consists of three parts: the vehicle, the vision
system and weeding actuators. In this paper the vision system is described . It is used
to compute the displacement of the vehicle and plants classification. The obtained
accuracy level of plants classification equals to 96-98%. The error of displacement do
not exceed 3 cm.
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