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Synthesis of spray mixture flow rate control on the tree canopy by means of fuzzy logic system
Proper dosing of the spray mixture mixed with at plant protection product (hereinafter PPP) in
the PPP amount process represents the working procedure, at which by a conventional sprayer for
chemical protection of plants amount to the tree canopy in the orchard calculated amount of PPP, by
mixing with water in a prescribed concentration. Therefore, it would be necessary in the PPP
process control appropriate to incorporate the tree canopy properties (leaf area density of different
varieties of apple trees), where on the basis of these properties in the near future with intelligent
automated systems reduced the quantitative use of PPP's in orchards. This paper presents the
synthesis process of spray mixture flow rate control on the tree canopy by using the fuzzy logic
system. Based on the measured information on the leaf area density in the orchard were on a single
fuzzy logic system output generated variable coefficient. Through variable coefficient we have
impact on duty cycle of the pulse width modulated signal, which was generated by a NI USB-6009
control unit. The results presented functioning of fuzzy logic system, which affects on the
quantitative consumption of spray mixture and will in the near future represent strong tool in the
mixture flow rate control for the orchards and vineyards.
Kratek pregled prispevka
Pravilno doziranje škropilne brozge pomešane s fitofarmacevtskim sredstvom (v nadaljevanju
besedila FFS) pri procesu nanašanja brozge predstavlja delovni postopek, pri katerem s klasičnimi
pršilniki za kemično varstvo rastlin nanašamo na krošnje dreves v sadovnjaku preračunane količine
FFS-ja, ki ga pomešamo z vodo v predpisani koncentraciji. Zato bi bilo potrebno v proces
krmiljenja odmerka brozge smiselno vključiti lastnosti krošnje drevesa (gostota listne površine za
različne sorte dreves jabolk), kjer bi na podlagi teh lastnosti v bližnji prihodnosti s pametnejšimi
avtomatiziranimi sistemi zmanjšali količinsko porabo FFS-ja v sadovnjakih. V članku
predstavljamo postopek modeliranja sinteze krmiljenja količinske porabe škropilne brozge na
krošnjo drevesa s pomočjo mehkega logičnega sistema. Na podlagi izmerjenih informacij o gostoti
listne površine na posamezni krošnji drevesa v sadovnjaku smo na posameznem izhodu mehkega
sistema generirali variabilni koeficient. Preko variabilnega koeficienta smo vplivali na delovni cikel
pulzno širinsko moduliranega signala, ki smo ga generirali s pomočjo krmilne enote NI USB-6009.
V rezultatih je predstavljeno delovanje mehkega logičnega sistema, ki vpliva na količinsko porabo
škropilne brozge in bo v bližnji prihodnosti predstavljal močno orodje pri krmiljenju procesa
nanašanja brozge v sadovnjakih in vinogradih.

1 Uvod
Za dobro kvaliteto in kvantiteto pridelka v
sadovnjaku (nasad jablan) je potrebno zagotoviti
ustrezno zaščito pridelka pred različnimi
boleznimi, škodljivci in plevelom. Zaščito
pridelka lahko izvedemo na več različnih
načinov, izmed katerih je najpomembnejša
kemična zaščita s fitofarmacevtskimi sredstvi (v
nadaljevanju FFS). Pri zaščiti pridelka z
različnimi tekočimi kemikalijami skušamo
uničiti škodljive organizme in preprečiti okužbe,
pri čemer del količine FFS ostane na pridelku in
del količine FFS najde svojo pot v bližnjo
okolico. Zaradi ostankov FFS lahko pride do
onesnaževanja tal, podtalnice, zraka, rastlin in
živali, kar predstavlja v sodobnem kmetijstvu
pri pridelavi pridelkov v sadjarstvu velik
problem. Problematike, ki je nastala, ne moremo
rešiti kar tako čez noč, in sicer z vračanjem na
star način pridelovanja oz. na biološko
pridelovanje, brez uporabe FFS. Zato je
potrebno za stabilno in trajnostno pridelavo
pridelka, zagotoviti zmanjšanje škodljivih
vplivov na okolje v katerem živimo. Sodobni
način pridelave v sadjarstvu bo edina alternativa
v prihodnosti, kjer bomo morali upoštevati
okoljevarstvene vidike. Zato bomo morali
nanašati manjše količine FFS, ki so nevarni za
okolje, ob dejstvu, da bomo morali ohraniti
enako kakovost zaščite pridelka v sadovnjaku.
To bomo lahko v prihodnosti zagotovili s
pomočjo
selektivnega
in
preciznega
aplikacijskega procesa nanosa FFS-ja.
Sadjarji pri procesu nanašanja FFS v
sadovnjaku še vedno v veliki meri uporabljajo
standardne modele za izražanje količinskih
odmerkov FFS, izmed katerih se še vedno
najpogosteje uporablja model odmerka FFS na
hektar površine. Pri uporabi različnih
standardnih modelov izražanja odmerkov FFS,
ostaja odmerek količine FFS še vedno
neodvisen od karakterističnih lastnosti krošenj
dreves v sadovnjaku. Rezultat standardnih
modelov za izražanje količinskih odmerkov je
prevelik količinski nanos FFS glede na površino

tal v sadovnjaku, kjer bi morali v prihodnosti
upoštevati karakteristične lastnosti posamezne
krošnje drevesa v sadovnjaku (volumen, listna
površina, višina, fenološka faza, starost, sorta
krošnje drevesa), pri čemer bomo lahko
zmanjšali količinski odmerek FFS. Že v
preteklosti sta avtorja [1], ugotovila, da ni
primerno nanašati enake količine odmerkov
FFS, na različne velikosti krošenj dreves, ne da
bi pri procesu nanašanja FFS upoštevali gostoto
listne površine v sadovnjaku.
Že v preteklosti so začeli posamezni
raziskovalci [2-9] razvijati naprednejše krmilne
sisteme za proces nanašanja škropilne brozge, ki
so delovali s pomočjo senzorskih merilnih
sistemov. Senzorski merilni sistemi so
posredovali informacije o karakteristični
strukturi krošnje drevesa (volumen, višina,
gostota krošnje drevesa) in katere so vključene v
proces krmiljenja količinskega odmerka
škropilne brozge. Krmiljenje količinskega
odmerka poteka na različne načine izmed
katerih se najpogosteje uporabljata ON/OFF in
diskretni način krmiljenja. V bližnji prihodnosti
bo edina alternativa krmiljenje količinskega
odmerka na posamezno krošnjo drevesa v
zveznem načinu delovanja.
V prispevku predstavljamo sintezo krmiljenja
količinskega odmerka škropilne brozge na
krošnjo drevesa s pomočjo mehkega logičnega
sistema v katerega smo vključili ročno
izmerjene vrednosti gostote listne površine,
katere smo definirali na štirih različnih
segmentih krošnje drevesa. Za sintezo
krmiljenja količinskega odmerka smo razvili
algoritem z mehkim logičnim krmilnikom, ki
predstavlja
naprednejšo
tehnologijo
za
izboljšanje procesa nanašanja škropilne brozge.
V prispevku bomo najprej predstavili sintezo
procesa krmiljenja škropilne brozge s pomočjo
mehkega logičnega sistema. V nadaljevanju
bomo predstavili merilni proces na podlagi
katerega smo opredelili krošnjo drevesa v
sadovnjaku. Sledi opis principa krmiljenja
škropilne brozge v pulzno širinskem načinu in

prikaz rezultatov sinteze procesa krmiljenja. V
zaključku bomo podali ugotovitve o izboljšanju
procesa nanašanja škropilne brozge v
sadovnjaku.
2 Sinteza procesa krmiljenja škropilne
brozge z mehkim logičnim sistemom
Sinteza procesa krmiljenja količinske porabe
škropilne brozge temelji na ročnih meritvah
listne površine krošnje drevesa in mehkem
logičnem sistemu, ki temelji na mehkem
logičnem krmilniku. V praktične namene
pridelovalci sadja uporabljajo standardni model
[10] za izračun količinske porabe škropilne
brozge v nasadih jablan. Zaradi kvalitetnejšega
krmiljenja brozge na krošnjo drevesa smo v
enačbo modela [10] vključili dodatno izhodno
spremenljivko, katero smo generirali s pomočjo
mehkega logičnega krmilnika. V prispevku smo
izhodno spremenljivko poimenovali v variabilni
koeficient s kratico Vk. S pomočjo variabilnega
koeficienta bomo omogočili preciznejše
krmiljenje količinske porabe brozge na štirih
segmentih krošnje drevesa. Variabilni koeficient
smo določili na podlagi empiričnih pravil in jih
zajeli v mehki logični krmilnik.
V mehki logični krmilnik smo vključili ročne
meritve o listni površini, in sicer na štirih
segmentih krošnje drevesa. Na osnovi
informacij meritev listne površine, smo razvili
odločitveni model za krmiljenje količinske
porabe brozge. Informacije meritev, ki so zajete
v odločitvenem modelu so služile za generiranje
vrednosti variabilnega koeficienta in s katerimi
krmilimo delovni cikel pulzno širinskega
signala. Z variabilnim delovnim ciklom pulzno
širinskega signala smo omogočili sintezo
procesa krmiljenja brozge. Proces krmiljenja
brozge ima nelinearno karakteristiko, kar je bil
glavni razlog, da smo v slednjega zajeli mehki
logični krmilnik katerega delovanje je odvisno
od baze pravil in oblik pripadnostnih funkcij
vhodnih in izhodnih jezikovnih spremenljivk.
Vhodne jezikovne spremenljivke smo označili z
naslednjimi kraticami: VS1, VS2, VS3, VS4 in
predstavljajo informacije ročnih meritev listne
površine na štirih segmentih krošnje drevesa.

Izhodne jezikovne spremenljivke smo označili z
naslednjimi kraticami: IS1, IS2, IS3, IS4 in
predstavljajo generirane variabilne koeficiente,
za štiri segmente krošnje drevesa. Postopek
optimizacije odločitvenega modela za krmiljenje
količinske porabe brozge temelji na mehkem
logičnem krmilniku, kjer smo najprej začeli s
postopkom Fuzzifikacija [11, 12] štirih
vodnih/izhodnih jezikovnih spremenljivk. Za
vse vhodno/izhodne jezikovne spremenljivke
smo uporabili trapezno obliko pripadnostnih
funkcij (glej sliko 1), z definiranimi številskimi
pragovi in s katerimi omogočimo generiranje
variabilnih koeficientov, ki vplivajo na delovni
cikel pulzno širinskega signala. Trapezne oblike
pripadnostnih
funkcij
vhodno/izhodnih
jezikovnih spremenljivk smo načrtovali s
pomočjo orodja Fuzzy System Designer v
programskem paketu LabVIEW 2015.

Slika 1: Trapezne oblike pripadnostnih funkcij
vhodno/izhodnih jezikovnih spremenljivk.
Pripadnostne funkcije vhodnih jezikovnih
spremenjivk (glej sliko 1) z definiranimi
številskimi pragovi predstavljajo velikost listne
površine v [cm2], in sicer za štiri različne
segmente krošnje drevesa. Na drugi strani

mehkega
logičnega
krmilnika,
izhodne
jezikovne spremenljivke s pripadajočimi
pripadnostnimi funkcijami (glej sliko 1)
omogočajo izračun variabilnih koeficientov v
[%]. Pripadnostne funkcije trapeznih oblik smo
opisali s številom stopenj, ki so prikazana v
tabeli 1.
Tabela 1: Stopnje pripadnostnih funkcij z opisi.
Oznaka stopnje
pripadnostnih funkcij

Opisi oznak stopenj
pripadnostnih funkcij

M

Malo

S

Srednje

V

Veliko

MOEMV

Malo odprt EMV

SOEMV

Srednje odprt EMV

VOEMV

Veliko odprt EMV

Tabela 2: Baza pravil, ki vplivajo na količinsko
porabo škropilne brozge.
Vhodne spremenljivke

Izhodne spremenljivke

N

VS1

VS2

VS3

VS4

1

M

M

M

2

S

S

S

3

V

V

V

4

M

M

5

M

M

IS1

IS2

IS3

IS4

M

MOEMV

MOEMV

MOEMV

MOEMV

S

SOEMV

SOEMV

SOEMV

SOEMV

V

VOEMV

VOEMV

VOEMV

VOEMV

S

S

MOEMV

MOEMV

SOEMV

SOEMV

V

V

MOEMV

SOEMV

VOEMV

VOEMV

…81

Skupno število pravil smo določili s pomočjo
enačbe:

N  p m  3 4  81

V zadnjem postopku Defuzzifikacija smo na
izhodu mehkega logičnega krmilnika določili
izračun ostre vrednosti, ki smo jo ponazorili z
variabilnim koeficientom. Pri izračunu ostre
vrednosti smo izbrali težiščno metodo [11, 12].
S pomočjo ostre vrednosti, ki jo ponazarja
variabilni koeficient lahko krmilimo delovni
cikel pulzno širinsko moduliranega signala v
območju od 0 % do 100 %. Na ta način smo
določili novo funkcijo za izračun količinske
porabe škropilne brozge, ki smo jo zapisali z
enačbo:

 NFR  600 

 a v


q Vk  

Po
postopku
fuzzifikacije
štirih
vhodno/izhodnih jezikovnih spremenljivk smo
nadaljevali s postopkom Inferenca, ki
predstavlja postopek odločanja v mehkem
logičnem krmilniku. Inferenco smo omogočili z
bazo pravil katera vplivajo na količinsko porabo
škropilne brozge in nekaj teh pravil prikazuje
tabela 2.

Pravila

krmilniku smo določili z ''IF THEN'' pravili
[11, 12]. S pravili smo izrazili razmerje med
količino listne površine in količinsko porabo
škropilne brozge.

(1)

kjer N predstavlja skupno število pravil; m
predstavlja
število
vhodnih
jezikovnih
spremenljivk; in p število stopenj pripadnostnih
funkcij. Postopek inference v mehkem logičnem

(2)

kjer q predstavlja količinsko porabo
škropilne brozge; Vk predstavlja variabilni
koeficient [%]; NFR predstavlja količinski
pretok šobe [Lmin-1]; 600 predstavlja faktor za
pretvorbo med različnimi enotami; a predstavlja
medvrstno razdaljo v sadovnjaku [m]; v
predstavlja potovalno hitrost pršilnika [kmh-1].
Mehki logični krmilnik smo optimizirali s
pomočjo pripadnostnih funkcij jezikovnih
spremenljivk katerim smo opredelili obliko ter
na podlagi baze pravil vplivali na celotni proces
krmiljenja škropilne brozge. Mehki logični
krmilnik smo vključili v končni model mehkega
logičnega sistema pri čemer smo upoštevali
dinamične lastnosti (velikost listne površine na
štirih segmentih krošnje drevesa) krošnje
drevesa. Sintezo procesa krmiljenja škropilne
brozge z mehkim logičnim sistemom
(glej sliko 2) in za katerega smo razvili blok
diagram
algoritem
smo
načrtovali
v
programskem paketu LabVIEW 2015.

različnih segmentih
sadovnjaku.

krošnje

drevesa

v

3 Opredelitev krošnje drevesa
V poskusu smo na podlagi ročno izmerjenih
geometrijskih lastnosti krošenj dreves (listna
površina) zajeli 29 dreves, ki smo jih izbrali v
šestih vrstah nasada sadovnjaka (glej sliko 3).

Slika 3: Izris posameznih vrst nasada
sadovnjaka v programskem paketu Topcon
MagnetTM.

Slika 2: Blok diagram algoritem mehkega
logičnega sistema v programskem paketu
LabVIEW 2015.
Matematično je zelo težko določiti model za
krmiljenje količinske porabe škropilne brozge.
Zato smo se določili za drugačen pristop
krmiljenja, ki deluje na principu mehkega
logičnega sistema (glej sliko 2). Z mehkim
logičnim sistemom lahko generiramo pulzno
širinsko modulirane signale, ki jih dobimo na
analognih izhodih krmilne enote NI USB-6009.
S pomočjo pulzno širinskih signalov bomo
lahko v bližnji prihodnosti preko visoko
frekvenčnih elektromagnetnih ventilov krmilili
količinsko porabo škropilne brozge na štirih

V prvi vrsti (V1) smo izbrali 3, 7, 11, 14 in
23 krošnjo drevesa, pri čemer je razmik med
vrstami znašal 330 cm in posameznimi
krošnjami dreves 70 cm. V drugi vrsti (V2) smo
izbrali 3, 5, 14, 17 in 22 krošnjo drevesa pri
čemer je razmik med vrstami znašal 330 cm in
posameznimi krošnjami dreves 70 cm. V tretji
vrsti (V3) smo izbrali 2, 5, 11, 16 in 20 krošnjo
drevesa, pri čemer je razmik med vrstami znašal
330 cm in posameznimi krošnjami dreves 80
cm. V četrti vrsti (V4) smo izbrali 1, 4, 9, 14 in
19 krošnjo drevesa, pri čemer je razmik med
vrstami znašal 330 cm in posameznimi
krošnjami 80 cm. V peti vrsti smo izbrali 5, 11,
14 in 16 krošnjo drevesa, pri čemer je razmik
med vrstami znašal 280 cm in posameznimi
krošnjami 70 cm. V šesti vrsti smo izbrali 5, 9,
13, 17 in 21 krošnjo drevesa, pri čemer je
razmik med vrstami znašal 280 cm in
posameznimi krošnjami 70 cm.

Ročne meritve v poskusu so potekale tako, da
smo iz vsake krošnje drevesa ročno potrgali
posamezne liste na sprednji in zadnji strani
krošnje drevesa in sicer na štirih segmentih
krošnje drevesa (glej sliko 4). Območja ročnega
trganja listov na sprednji in zadnji strani krošnje
drevesa je v širino znašalo 50 cm in v višino
50 cm, po posameznih segmentih, kar skupaj
znaša 200 cm.
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(3)

kjer As predstavlja skupno površino listov na
posameznem segmentu [cm2]; ŠLs predstavlja
skupno število listov na posameznem segmentu;
Ai predstavlja površino lista na posameznem
segmentu [cm2]. Statistično analizo površine
listov na posameznih segmentih krošenj dreves
smo naredili s pomočjo programskega paketa
Excel 2016.
4 Rezultati
V tabeli 3 so prikazani rezultati analize
površine listov, izmerjene na posameznih štirih
segmentih sprednje in zadnje strani krošnje
drevesa 1 (glej sliko 4), v prvi izbrani vrsti
sadovnjaka.

Slika 4: Krošnja drevesa razdeljena na štiri
enake segmente za opredelitev listne površine.
Opredelitev listne površine na štirih
segmentih krošnje drevesa smo naredili zaradi
razvrstitve posameznih šob na sadjarskem
pršilniku, ki so nameščene na škropilni garnituri
pršilnika po posameznih segmentih pri razmiku
50 cm v navpično smer. Na posameznem
segmentu krošnje drevesa smo ročno potrgali
liste, s pomočjo katerih smo lahko natančno
opredelili dejansko listno površino, ki je
predstavljala najpomembnejši parameter pri
ovrednotenju količinske porabe škropilne
brozge. Velikost listne površine na posameznem
segmentu krošnje drevesa smo določili s
pomočjo avtomatiziranega slikovnega sistema.
Ker je znašala skupna vsota vseh listov 36946 in
bi v tem primeru porabili preveč časa za
določitev površine vsakega lista posebej, smo v
ta namen ocenili skupno površino listov za vsak
segment posebej, s pomočjo empirične enačbe:

Povprečna
površina lista
na bloku
segmenta
[cm2]

Skupna
površina
listov na
bloku
segmenta
[cm2]

Število
meritev

Oznaka bloka
posameznega
segmenta

Dejansko
število
preštetih listov
na bloku
segmenta

1

D1-S1-V1-SS

0,00

0,00

0,00

2

D1-S1-V1-ZS

0,00

0,00

0,00

3

D1-S2-V1-SS

145

30,91

4481,66

4

D1-S2-V1-ZS

150

23,37

3506,10

5

D1-S3-V1-SS

132

33,11

4370,92

6

D1-S3-V1-ZS

176

30,07

5292,67

7

D1-S4-V1-SS

126

28,13

3544,76

8

D1-S4-V1-ZS

91

37,74

3434,16

*Opomba: D1-S1-V1-SS; D1-drevo 1,
S1-segment 1, V1-vrsta 1, SS-sprednja stran
krošnje drevesa.
Na podlagi iste analize, ki jo prikazuje
tabela 3 smo za ostalih 28 krošenj dreves v
sadovnjaku določili velikost listne površine na
štirih segmentih sprednje in zadnje stani krošnje
drevesa. S pomočjo analize smo določili
minimalno in maksimalno listno površino na
posameznem segmentu krošnje drevesa.
Ugotovili smo, da znaša minimalna listna
površina 0 cm2 in maksimalna površina
14089 cm2, na posameznem segmentu krošnje

drevesa. Na podlagi informacije o izmerjeni
minimalni in maksimalni velikosti listne
površine, smo razvili odločitveni model za
krmiljenje količinske porabe škropilne brozge.
Odločitveni model je deloval na principu
mehkega logičnega sistema in za katerega smo v
programskem paketu LabVIEW 2015 razvili
grafični uporabniški vmesnik (glej sliko 5). Na
grafičnem uporabniškem vmesniku je prikazana
sinteza krmiljenja količinske porabe škropilne
brozge za štiri segmente krošnje drevesa. Iz
uporabniškega vmesnika (glej sliko 5) je
razvidno kako se procentualno spreminjajo
velikosti variabilnih koeficientov glede na
različne vrednosti vhodnih spremenljivk in
kateri vplivajo na količinsko porabo brozge.

Slika 6: Pulzno širinsko modulirani signal pri
velikosti variabilnega koeficienta 50 %.

Slika 7: Pulzno širinsko modulirani signal pri
velikosti variabilnega koeficienta 64 %.

Slika 5: Prikaz delovanja mehkega logičnega
sistema preko grafičnega uporabniškega
vmesnika.

Slika 8: Pulzno širinsko modulirani signal pri
velikosti variabilnega koeficienta 87 %.

S pomočjo variabilnih koeficientov, ki jih
dobimo na štirih izhodih mehkega logičnega
sistema smo vplivali na velikost delovnega cikla
pulzno širinskega signala. Pulzno širinski
modulirani signal smo generirali na analognem
izhodu
krmilne
enote
NI
USB-6009
(glej sliko 6, 7 in 8) in ga posneli z digitalnim
osciloskopom RIGOL DS1102CA, pri delovni
frekvenci 100 Hz.

Na slikah 6, 7 in 8 so prikazani generirani
pulzno širinski signali, ki jih dobimo na
analognem izhodu (amplituda velikosti 5 V)
krmilne enote, za različne vrednosti variabilnih
koeficientov. Slika 6 prikazuje pulzno širinsko
modulirani signal, pri vrednosti variabilnega
koeficienta 50 %, kjer so na izračun vrednosti
variabilnega koeficienta vplivale vhodne
spremenljivke velikosti: IS1 = 846; IS2 = 9505;

IS3 = 7327; IS4 = 0. Slika 7 prikazuje pulzno
širinsko modulirani signal, pri vrednosti
variabilnega koeficienta 64 %, kjer so na
izračun vrednosti variabilnega koeficienta
vplivale vhodne spremenljivke velikosti:
IS1 = 10582; IS2 = 9505; IS3 = 7327; IS4 = 0.
Slika 8 prikazuje pulzno širinsko modulirani
signal, pri vrednosti variabilnega koeficienta 87
%, kjer so na izračun vrednosti variabilnega
koeficienta vplivale vhodne spremenljivke
velikosti: IS1 = 13711; IS2 = 9505; IS3 = 7327;
IS4 = 0.
5 Zaključek
Na podlagi rezultatov meritev lahko
sklepamo, da lahko odločitveni model, ki deluje
na principu mehkega logičnega sistema
uporabimo za sintezo krmiljenja količin
škropilne brozge, z veliko prednostmi pred
konvencionalnim principom delovanja. Mehki
logični sistem namreč omogoča možnost, da
vanj vključimo informacije, ki predstavljajo
velikost listne površine in katere smo pridobili
na osnovi lastnih izkušenj s pomočjo meritev.
Na podlagi meritev smo ocenili velikost listne
površine na štirih segmentih krošnje drevesa in
jih vključili v odločitveni model za krmiljenje
količin škropilne brozge.
Prednost krmilnega sistema pred ostalimi
sistemi se kaže v tem, da vpliva na izračun
variabilnega
koeficienta
in
posledično
delovnega cikla pulzno širinsko moduliranega
signala, več različnih vhodnih spremenljivk in
ne samo ena spremenljivka, ki je običajno
prisotna pri ostalih krmilnih sistemih. S
pomočjo novejšega pristopa krmiljenja bomo
zmanjšali količinsko porabo brozge, ki jo
moramo nanesti na krošnjo drevesa in zmanjšali
vpliv brozge na bližnjo okolico.
V bližnji prihodnosti želimo sintezo modela
mehkega logičnega sistema vključiti v realni
proces krmiljenja škropilne brozge, ki ga bomo
zagotovili
preko
visokofrekvenčnih
elektromagnetnih ventilov in kjer bomo velikost
listne površine na posameznih segmentih
krošnje drevesa v sadovnjaku merili v realnem

času, s pomočjo naprednega laserskega LIDAR
merilnega sistema.
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