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INLEIDING 
 

In de fruitteelt worden gewasbeschermingsmiddelen toegediend met behulp van getrokken 

spuitmachines. Een veel gebruikt type is een dwarsstroom-spuitmachine  (Figuur 1) waarbij het middel 

zijdelings wordt uitgebracht en met behulp van luchtondersteuning in het gewas wordt geblazen om een 

optimale dekking en effectiviteit te bewerkstelligen. 

 

 
 

Figuur 1. Een drierijige dwarsstroomspuitmachine (KWH-3R). 

 

Om bij het toedienen van gewasbeschermingsmiddelen in de fruitteelt (wind)drift te reduceren is het 

idee om de zijdelingse luchthoeveelheid ‘tegen de wind in’ te sturen. Hierdoor wordt bij zijwind een 

betere doordringing bereikt aan de loefzijde (de zijde waar de wind vandaan komt) en wordt het 

wegwaaien van middel aan de lijzijde (de zijde waar de wind naar toe gaat) tegengegaan. Dit idee is door 

KWH Holland als VLOS (Variabele LuchtOnderSteuning) geïntroduceerd. 

 

Om de luchtstroom te sturen is zijn in het luchtondersteuningssysteem van de machine elektrisch 

beweegbare kleppen gemonteerd waarmee de uitstroomrichting (links/rechts) van de lucht kan worden 

beïnvloed. Het doel van dit project is het ontwikkelen van een besturing voor deze luchtkleppen, zowel 

handmatig als automatisch op basis van de hoeveelheid zijwind. 
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ONTWERP 
 

De VLOS besturing moet in staat zijn om in twee standen te werken: 1) Handmatig en 2) Automatisch. 

Verdere ontwerpeisen waren: een eenvoudige bediening, instellen en inregelen van het systeem zonder 

PC/laptop en een compact (zoveel mogelijk geïntegreerd) ontwerp. De belangrijkste ontwerpstappen 

worden in dit hoofdstuk toegelicht. 

 

Meting heersende wind 

Om de luchtkleppen in de automatische stand aan te kunnen sturen is een goede meting van de 

heersende zijwind noodzakelijk. Het gaat hierbij dus om de hoeveelheid wind dwars op de machine en 

niet de heersende windrichting  en –kracht. Het idee is om een differentiële drukmeter te gebruiken om 

de winddruk (Pitot-effect) dwars op de machine te meten. Dit type drukmeters is in vele 

uitvoeringsvormen beschikbaar (constructie, drukbereik) en er is gekozen voor een type dat het best 

past bij het gewenste drukbereik (winddruk bij windkracht 0 tot 5). Het gaat hierbij om uiterst lage 

drukken zoals in tabel 1 is af te lezen.  

 

Tabel 1. Windkracht, windsnelheid en Winddruk (bron: KNMI) 
Windkracht (Bft) Windsnelheid (m/s) Winddruk (N/m

2
) 

bovengrens ondergrens bovengrens 

0 0.0 0.2 0.03 

1 0.3 1.5 1.4 

2 1.6 3.3 6.8 

3 3.4 3.4 18 

4 5.5 5.5 39 

5 8.0 7.9 72 

6 10.8 10.7 119 

7 13.9 13.8 183 

8 17.2 17.1 268 

9 20.8 20.7 372 

10 24.5 24.4 504 

11 28.5 32.5 660 

12 32.6 - >660 

 

De gekozen differentiële drukmeter heeft een analoge uitgang met een spanningsbereik van 0.5 tot 4.5 

Volt en heeft twee kleine slangaansluitingen. 

 

Aansturing luchtkleppen 

De bediening van de luchtkleppen (maximaal 3) geschiedt met 12V lineaire actuatoren (spindelmotoren) 

met een geïntegreerde positieterugmelding. Om deze actuatoren aan te sturen is gekozen voor 

motordrivers die een grote stroom (>10A) kunnen leveren en bovendien de stuurstroom kunnen meten. 

Zodoende kan de stroom naar de actuatoren worden begrensd ter voorkoming van overbelasting. 

 

Bediening 

De bediening van het systeem moet eenvoudig zijn. Gekozen is om een compacte bedieningsunit te 

ontwerpen met een aan/uit schakelaar, een handmatig/automatisch schakelaar en een draaiknop voor 

het veranderen van de luchtstroom in de handmatige modus. 
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REALISATIE 
 

Op basis van het ontwerp is een implementatie gekozen waarbij gebruik wordt gemaakt van 

microprocessortechniek om de aansturing van de actuatoren te regelen. Het voordeel van het gebruik 

van een microprocessor is dat instellingen en regelkarakteristieken (zoals lineairiteit) in software kunnen 

worden gewijzigd. Het is daarmee een flexibele oplossing en biedt veel mogelijkheden. 

Omdat een van de eisen was dat de instellingen zonder PC moet kunnen worden gewijzigd door een 

servicemonteur zijn potentiometers gebruikt om de instellingen te kunnen wijzigen. Met één 

schroevendraaier kan het systeem worden ingeregeld. 

 

Voor deze toepassing is een printplaat ontworpen met daarop alle componenten voor de VLOS 

besturing. Figuur 2 geeft de VLOS controller weer: 

 

 
 

Figuur 2. VLOS controller. 

 

In Figuur 2 is de drukmeter te zien met de luchtslangen die aan beide zijden van de behuizing 

uitmonden. De aansluitingen voor actuatoren en de bedieningskast bevinden zich aan de onderzijde. De 

VLOS controller wordt verticaal op de spuitmachine gemonteerd met de kabelaansluitingen aan de 

onderzijde.  
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Om het systeem in te regelen zijn aan de rechterzijde een zestal potentiometers geplaatst. Hiermee 

kunnen instellingen als gevoeligheid, snelheid, regelprecisie en filtering worden ingesteld. 

 

De bediening van het systeem vindt plaats vanuit de trekkercabine met een compacte bedieningskast. 

Figuur 3 geeft deze schematisch weer: 

 

 
Figuur 3. VLOS bediening. 

 

Linksboven bevindt zich de aan/uit knop. Hiermee wordt de VLOS besturing ingeschakeld. De modus 

(auto/manueel) wordt gekozen met de schakelaar linksonder. Om in de handmatige modus de stand van 

de luchtkleppen aan te kunnen passen wordt de draaiknop aan de rechterzijde gebruikt. 

De handmatige modus is vooral nuttig bij het spuiten van de buitenste rijen van een perceel, hiermee 

kan alle lucht naar het gewas toe worden gericht. 
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VALIDATIE 
 

Het systeem is gerealiseerd en in eerste instantie op laboratoriumschaal getest op functionaliteit. 

Hieruit bleek dat het systeem technisch goed functioneerde. Om het systeem te ijken en om een beeld 

te krijgen van de juiste instellingen is een test uitgevoerd in een windtunnel bij Mierij Meteo in De Bilt. 

Uit deze test bleek dat het systeem extreem gevoelig kon worden ingesteld, zelfs bij windkracht 2 was 

een stabiele maximale uitslag van de actuatoren te bereiken. Omdat het systeem moet kunnen worden 

gebruikt tot windkracht 5 is de maximale uitslag hierop afgesteld. Tevens zijn de reactietijd (filtering) en 

andere regelingstellingen juist afgesteld. 

 

Vervolgens is het gehele systeem opgebouwd oen getest op een KWH 3R drierijige spuitmachine bij 

ABEMEC te Geldermalsen. De machine was reeds voorzien van actuatoren en de installatie van het 

systeem ging vlekkeloos. Vervolgens is het systeem op deze machine getest en het systeem 

functioneerde uitstekend. Het enige dat moest worden bijgesteld was de middenstand van de 

luchtkleppen, maar dit was met de instelpotentiometer eenvoudig te realiseren. 

 

De bediening, installatie en het afregelen van het systeem is vastgelegd in een beknopte 

gebruikershandleiding die via KWH Holland is te verkrijgen (voor contactgegevens zie volgende pagina). 
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CONCLUSIE 
 

Op basis van de ontwerpeisen is de VLOS besturing ontworpen, geïmplementeerd en getest. De 

gevoeligheid van het systeem is groot, zoals gebleken uit metingen in de windtunnel. De bediening van 

het systeem is eenvoudig en effectief. Het systeem is succesvol geïnstalleerd en getest op een drierijige 

praktijkmachine en geconcludeerd mag worden dat de ontworpen VLOS besturing eenvoudig te 

bedienen is en in staat is om in de automatische modus de luchtstroom aan te passen aan de heersende 

dwarswind.  

Met de ontwikkelde VLOS besturing kan de effectiviteit van de gewasbescherming toenemen door de 

wind-gecompenseerde luchtondersteuning. Drift van gewasbeschermingsmiddelen wordt met VLOS 

gereduceerd waardoor meer middel in het gewas komt en onnodige milieubelasting wordt voorkomen. 

 

 

Voor meer informatie omtrent VLOS en het ontwikkelde VLOS besturingssysteem kunt u contact 

opnemen met KWH Holland: 

 

 

KWH Holland B.V. 

Randweg 10 

4116 GH Buren Gld. 

Nederland 

Telefoon (0344) 66 12 48 

Fax  (0344) 66 14 49 

E-mail   info@kwhholland.nl 

 


