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Mag het een pixeltje 
meer zijn?

Vision voor voedselproductie is een ruim 
begrip en kent vele gedaanten. Aan het 
begin van de keten is er vision ter onder-
steuning van precisielandbouw, waar met 
drones het veld wordt geïnspecteerd.  
Verder speelt vision een toenemende rol  
bij het verwijderen van onkruid en de 
automatisering van de oogst. Grootste uit-
daging bij landbouwvision zijn de sterk 
veranderende lichtcondities en de relatief 
zware werkom standigheden. Datzelfde 
geldt in mindere mate ook voor de stallen 

waar vision wordt ingezet voor automati-
sche voedersystemen. Of voor melkrobots,  
waarbij vision niet alleen zorgt voor het 
correct vastpakken van de uiers, maar ook 
controleert of die gezond zijn. In de kas 
gaat het er weer heel anders aan toe. Hier 
staan visiongestuurde machines die in 
hoog tempo duizenden plantjes per uur 
potten. Tijdens de groei houdt vision de 
planten in de gaten ter bepaling van het 
juiste groei traject en speelt (3D)-vision 
een hoofdrol tijdens de oogst. Ook zijn er 
vormen als chlorofyl!uorescentie waarbij 
met vision de fotosynthese van planten 
wordt gemonitord. Gaan we nog verder  
de keten in, dan vinden we uiteen lopende 
visionsystemen bij het sorteren,  bij de 
voedselbereiding – bijvoorbeeld voor 
robotaansturing –, bij de kwaliteitscon-
trole, bij het verpakken en bij de verdere 
logistieke a"andeling. Elk van deze  
onderdelen stelt eigen eisen aan vision 
voor het te be kijken spectrum, lichtcondi-
ties, resolutie  of snelheid. Gelukkig zijn er 
inmiddels veel smaken waarmee snel de 
juiste oplossing wordt gebouwd.

Wat is vision? 
Vision is een vak dat gaat over automa-
tiseren met licht – een wispelturige bron 
van (des)illusies, maar ook van nog  
onontdekte werelden. Wie het in de  
vingers heeft kan zich onderscheiden  
met zeer innovatieve oplossingen. In dit  
artikel worden voorbeelden genoemd.   
Het grootste aantal toepassingen moet 
echter nog worden bedacht. Wat zou u  
met vision doen?

Steeds meer visiontaken voor foodproductie

Hardwaretrends
Mag het een pixeltje meer zijn? Het is type-
rend voor de eigenlijk bovenliggende trend 
die al jaren lang gaande is. Ook de beeld-
sensor volgt de wet van Moore.  Het gevolg 
is dat resoluties blijven stijgen en de snel-
heden omhoog gaan. Dit vertaalt zich in 
nauwkeuriger kijken en meer productie. 
Wel betekent deze grotere datastroom het 
nodige voor de bus- en beeldverwerkings-
systemen. Zo lijkt de USB 3.0-standaard 
ingeburgerd te raken, wat ook geldt voor 
Coaxpress – een razendsnel bussysteem 
waarmee met een gewone coaxkabel wel 
tot 100 meter kan worden overbrugd. En 
hoewel de camera’s steeds slimmer worden, 
 blij# de framegrabber – een soort video-
kaart voor beeldverwerking – springlevend.  
Datzelfde lijkt minder te gelden voor de 
CCD- sensor. Want waar dit type voorheen 
bekend stond als de duurdere maar kwali-
tatief betere sensor, kan met de goedkopere 
CMOS inmiddels minstens zo veel. Daar om 
kondigde Sony aan te stoppen met de 
 productie van de CCD-sensor. Want ook in 
visionland staan de prijzen onder druk. Dit 
voedt een laatste opmerkelijke trend: ook de 
hoogwaardige cameraproducenten komen 
met uitgeklede versies van hun high-end 
modellen. 

So!ware
Net als in andere sectoren zit het grootste 
onderscheidende vermogen van producen-

Vision is industriebreed aan een flinke opmars bezig. De 
 voedselverwerkende industrie is hierbij geen uitzondering.  
Grote aanjagers zijn technologische vorderingen, een  
groeiende vraag naar meer grip op de productie voor een  
hogere kwaliteit en meer efficiëntie en meer flexibiliteit.   
Vision blijkt voor al deze productie-eisen goed te scoren. 
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‘Ook het uitbenen van vlees  
 kan worden gerobotiseerd’

ten in de so#ware. Over het algemeen is de 
kwaliteit van de hardware namelijk in orde 
en is het vooral een kwestie van kundige 
integratie: het aan elkaar knopen door  
enen en nullen. Gelukkig geldt ook voor 
visionso#ware dat er steeds meer kant-en- 
klare modules verkrijgbaar zijn. A"ankelijk 
van de applicatie, beschikt de meeste 
 visionso#ware over goedgevulde biblio-
theken met standaardfuncties. Of men hier 
genoeg aan hee#, is uiteraard a"ankelijk 
wat men ermee wil doen. Voor het uitlezen 
van barcodes of QR-codes is het vooral een 
kwestie van de code goed in beeld krijgen. 
Met de juiste autofocus en belichtingsfunc-
ties uit de bibliotheek kom je een heel eind. 
Vervolgens wordt de foto met de database 
vergeleken. Ook dat is standaardwerk.  
Maar wie een zel!erend systeem op basis 
van  statistische classi$catie wil om het  
visionsysteem bijvoorbeeld zelf een uit-
spraak te laten doen over de rijpheid van 
vruchten, zal een complexer systeem  
moeten gebruiken. Ook kunnen dit soort 
applicaties meer rekenkracht vragen. Paral-
lellisatie kan in dit soort gevallen uitkomst 
bieden.  Diverse berekeningen worden dan 
gelijktijdig door verschillende CPU-kernen 
uitgevoerd. Ook hiervoor zijn bibliotheken 
te koop.

3D-vision
Een laatste trend – ook voor de voedsel-
verwerkende industrie interessant – is de 

opmars van 3D. Met 3D-vision wordt 
 binpicking mogelijk - met een robot wille-
keurige, ongestructureerde producten uit 
een krat pakken. Maar ook kan het uitbe-
nen van vlees worden gerobotiseerd. Tot 
slot kan met 3D volumetrisch gemeten 

 worden. Dit is handig wanneer je het 
 uit gebeende vlees in ongeveer gelijke hoe-
veelheden wilt verpakken. Het 3D-vision- 
systeem vervult dan drie taken in één: de 
input verzorgen van de robotbesturing, het 
‘afwegen’ en de kwaliteitscontrole: zijn er 
geen stukjes bot blijven zitten? Traditioneel 
werd 3D-vision vooral met lasertriangulatie 
en stereovision gedaan. Deze laatste hee# 
door spelcamera’s als de Kinect !ink aan 
populariteit gewonnen. Nu is dit Microso#- 
product niet meteen geschikt voor de  
voedselverwerkende industrie, maar er  
zijn inmiddels wel varianten die naast twee 
camera’s ook een patroonprojector hebben 
voor een nauwkeuriger 3D-beeld. Ze wer-
ken bovendien in een multicamera-setup 
zodat een product van alle kanten tegelijk 
bekeken kan worden, maar er sprake is van 
één puntenwolk. Ook is de time-of-!ight-
camera als 3D-alternatief in opkomst. Dit 
type camera zendt net als een radarsysteem 

een lichtpuls uit en destilleert uit de re!ec-
tietijd de bijbehorende diepte- informatie. 
Een laatste zeer interessante industriële 
3D-camera is de zogenoemde light$eld-
camera. Het geheim van dit 3D-principe zit 
hem in de lens. Deze is opgedeeld in 40.000 

microlensjes, ofwel 
20.000 stereopaartjes. 
Het resultaat is een 
enorme diepte. Erg  
interessant voor bij-
voorbeeld de analyse 

van plan groei, omdat geen externe licht-
bron nodig is die de groei van de plant 
beïnvloedt.
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Een volumetrische meting op basis van lasertriangulatie. 

Zo wordt kaas ultrasoon in gelijke plakjes gesneden.

Dankzij vision kunnen zelfs complexe handelingen als het 

uitbenen van kip worden geautomatiseerd.

Het nieuwe Flexcut-systeem van Marel gebruikt vision 

om de juiste snijlijnen te bepalen.

Visiontrends 
Vision zit wereldwijd flink in de lift. Zo  
trok VISION 2014, Europa’s grootste  
visionbeurs, bijna 9000 bezoekers en  
432 standhouders, van wie bijna twee  
derde uit het buitenland komt. Hoewel de 
beurs in Stuttgart een paar maatjes kleiner 
is dan bijvoorbeeld Anuga FoodTec, onder-
strepen de groeicijfers van bijna 25 procent 
de opmars. Wie op de hoogte wil zijn van 
de visiontrends en eigentijdse mogelijk-
heden voor de voedselketen, is hier aan  
het goede adres. 


