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Rækkestyringssystemer

Præcis manuel styring af radren-
sere kræver stor koncentration.
Dette har sammen med ønsket
om øget kapacitet via øget hastig-
hed skabt en efterspørgsel efter
automatiske styresystemer.

I Danmark er der 2 virksom-
heder, der fremstiller automatiske
styringssystemer til radrensere
baseret på computervision. Det
er virksomheden Eco-Dan A/S,
som har udviklet ATC-systemet
(Automatic Tool Control, se
www.eco-dan.dk), og virksomhe-
den  F. Poulsen Engineering  ApS
(se www.fp-engin.dk), som har
udviklet Autopilot-systemet. At
systemerne er computervision-
baserede (eng.: computer vision =
computersyn) hentyder til, at der
på radrenseren er monteret 1 eller
2 kameraer, som er rettet ned mod
afgrøderækkerne (eller evt. et jord-
spor). Kameraudstyret sender løb-
ende billeder til en computer, der
via en hydraulisk eller en elektrisk
aktuator søger at holde radrense-
ren korrekt placeret mellem ræk-
kerne.

Foruden radrensere kan sty-
ringssystemerne anvendes til
styring af f.eks. båndsprøjter eller

selve traktoren. Begge systemer
betjenes via et kontrolpanel i
traktorens førerkabine.

Eco-Dan’s ATC-styring kan
leveres med enkelt- eller dobbelt-
kamera, afhængig af, om radren-
seren ønskes styret efter en eller
to rækker. Der kan desuden leve-
res en lidt udvidet version af ka-
merasystemet, som er i stand til at
følge et jordspor eller en jordkam
anlagt ved såning. Vision-compu-
teren beregner løbende ud fra ka-
meraets billeder den nødvendige
korrektion af radrenserens side-
værts position i forhold til ræk-
kerne. Eco-Dan tilbyder forskel-
lige løsninger til at omsætte de
beregnede korrektioner til egent-
lige flytninger af radrenseren:

• styring vha. en elektrisk eller hy-
draulisk aktuator forbundet til
eksisterende eller eftermontere-
de styreskiver på radrenseren

• vha. en sideforskydningsramme,
indskudt mellem traktor og red-
skab

• vha. en sideforskydningscylinder,
monteret direkte på traktorens
liftarme.

Autopilot-systemet fra F. Poulsen
Engineering styrer efter en enkelt

række vha. et kamera med tilhø-
rende computer. Korrektioner af
radrenserens position sker via en
hydraulisk aktuator forbundet til
eksisterende eller eftermonterede
styreskiver på radrenseren. Til sty-
ring efter jordspor har F. Poulsen
Engineering udviklet et mekanisk
følersystem med elektrisk aftast-
ning. F. Poulsen Engineering har
desuden en operativ prototype af
et system til styring af en traktor
i bedkulturer.

Undersøgelserne har været
gennemført med kommercielt ud-
styr, og fabrikanterne har haft lej-
lighed til at indkøre systemerne
forud for testens igangsætning.
Der har været observeret enkelte
udfald, men fejlene er blevet rettet,
så resultaterne viser systemernes
formåen i 2002.

Styrepræcision
En radrenser har til opgave at fore-
tage en mekanisk fjernelse af  u-
krudtet mellem afgrøderækkerne,
idet der dog efterlades ubearbej-
dede bånd af passende bredde
omkring disse for at undgå af-
grødeskader. Jo smallere de ube-
arbejdede bånd er, des større be-
kæmpelseseffekt vil man opnå.

Figur 1. Mindste bredde af ubearbejdet bånd ved præcis styring (t.v.) og mindre præcis styring (t.h.)
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Hvor smalle bånd, radrenseren
kan indstilles til uden at risikere
afgrødeskader, afhænger imidler-
tid af den præcision, hvormed
radrenseren styres. De smalleste
bånd kan opnås, hvis styringen
er så præcis, at radrenseren ikke
“slingrer“ i forhold til rækkerne,
eller m.a.o. hvis afstanden fra de
arbejdende skær/tallerkner ind til
afgrøderækkerne er som ønsket
under hele arbejdet.

Behandlingsresultatet med et
meget præcist og et mindre præ-
cist system er illustreret i figur 1.

Test af styrepræcision
I efteråret 2001 og foråret 2002
gennemførte DJF, Afd. for Jord-
brugsteknik, i samarbejde med
Landskontoret for Bygninger og
Maskiner en test-serie, der havde
til formål at bestemme hvor præ-
cist ATC- og Autopilot-system-
erne kunne styre en radrenser
under forskellige forhold. Syste-
merne blev ved testen monteret
på en 6 m (12 rækket) Einböck
radrenser, der var  “født“ med 2
drejelige styrehjul forrest, se fi-
gur 2. Traktorens trækarme var
ikke fikseret, og radrenserens side-
værts position i forhold til traktoren

kunne derfor reguleres ved at dreje
styrehjulene til højre eller venstre.

Testen omfattede følgende 6
deltest i marker med roer og raps:

1. Foderroer (på 4-bladsstadiet),
moderat ukrudtstryk, kørehas-
tighed 5 km/t, styring efter
planterækker

2. Foderroer (på 4-bladsstadiet),
stigende ukrudtstryk i gennem-
kørselsretningen (stigende fra
nul til 500 ukrudtsplanter pr.
m2), kørehastighed 5 km/t,
styring efter planterækker

3. Raps, moderat ukrudtstryk,
kørehastighed 5, 71/2 og 10 km/t,
styring efter planterækker

4. Raps, moderat ukrudtstryk,
kørehastighed 5 km/t, plan-

lagte udsving med traktoren
(skiftevis 12 cm til højre og
venstre for centerlinien),
styring efter planterækker

5. Raps, moderat ukrudtstryk,
kørehastighed 5 km/t, styring
efter jordspor anlagt ved såning
af rapsen

6. Raps, moderat ukrudtstryk,
kørehastighed 5 km/t, styring
efter planterækker, terræn med
sidehæld (op til 19%)

Deltest 1 til 5 blev gennemført i
efteråret 2001, mens deltest 6 blev
gennemført i foråret 2002. Da beg-
ge de testede systemer er blevet
ændret lidt hen over vinteren
2001-2002, er resultaterne af del-
test 6 ikke helt sammenlignelige
med resultaterne af de øvrige test.

Deltest ATC Autopilot

Standardafv.,
mm

Ubearbejdet
bånd, mm

Standardafv.,
mm

Ubearbejdet
bånd, mm

1. Foderroer, 5 km/t
2. Foderroer, 5 km/t, ukrudt
3.1. Raps, 5 km/t
3.2. Raps, 7 1/2 km/t

3.3. Raps, 10 km/t
4. Raps, 5 km/t, traktorudsv.
5. Raps, 5 km/t, jordspor
6. Raps, 5 km/t, sidehæld

16

16

12
22
44
14
14

17-18
80

85-90
16

15-18
80

75-90
80

60
110
220
70

70

12
13
11

20
Ej testet, system under udvikling

17

60
65
55

100

85

Tabel 1. Resultater af test af styrepræcision

Figur 2. Skitse af radrenser med styresystem og stribemarkør
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Med henblik på at måle styrepræ-
cisionen, blev der på radrenser-
bommen monteret en beholder
med hvid markørvæske, som un-
der testen løb ud i en tynd stråle
og dannede en tydelig stribe på
jordoverfladen mellem 2 rækker,
se figur 2. Styresystemernes præ-
cision, dvs. deres evne til at holde
radrenseren korrekt placeret i for-
hold til rækkerne, blev herefter
opgjort ved en registrering af af-
standen mellem markørstribe og
planterække på nogle systematisk
valgte steder langs de tilbagelagte
strækninger. En høj styrepræcision
ville være kendetegnet ved, at de
målte afstande var næsten kon-
stante. Som udtryk for variationen
i de målte afstande blev der bereg-
net en standardafvigelse for hver
af deltestene, se tabel 1. Jo lavere
standardafvigelse, des bedre. Ved
at gange standardafvigelserne
med 5, får man et bud på, hvor
smalt et ubearbejdet bånd, man
ville kunne have tilladt sig at køre
med i de forskellige deltest, uden
at skade afgrøden.

Diskussion af testresultaterne
Tidligere undersøgelser foretaget
af Forskningscenter Bygholm, Afd.
for Jordbrugsteknik, viser, at stan-
dardafvigelsen ved manuelt styret
radrensning kan komme ned på
ca. 11 mm, svarende til et ubear-
bejdet bånd på 55 mm. Ud fra en
agronomisk synsvinkel vurderes
det, at en båndbredde på 60-90
mm, afhængig af afgrødens vækst-
stadium, er tilfredsstillende. Erfa-
ringer fra en tidligere gennemført
analyse af manuelle systemer an-
vendt i praksis viste dog, at de fle-
ste kørte med et bånd over 105
mm. Det på trods af, at det under
gunstige forhold er både muligt
og ønskeligt at efterlade et betyde-
ligt smallere bånd, særligt på de
tidlige vækststadier af afgrøden.

Konklusion
På grundlag af ovenstående kon-
kluderes det, at resultaterne af
testen er acceptable undtagen de
2 resultater for ATC-systemet, der
vedrører kørsel ved 10 km/t (del-
test 3.3) og kørsel med planlagte
udsving med traktoren (deltest 4).
Siden efteråret 2001, hvor deltest
3 og 4 blev gennemført, har ATC-
systemet undergået væsentlige
ændringer. Det har dog ikke in-
den for projektets rammer været
muligt at gentage disse 2 deltest
af ATC-systemet, men det gode
resultat af deltesten på sidehæld
i foråret 2002, må anses for væ-
rende en konsekvens af de gen-
nemførte forbedringer.

Foto 1. Eksempel
på stribemarkering


