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F
ör att kunna beh̊alla produktion i länder
där arbetskraft blir allt dyrare m̊aste
allt mer ske automatiskt. Detta leder till

mer avancerade maskiner. Skogsindustrin är
inget undantag. Detta examensarbete är en
del i utvecklingen av en helautomatisk ma-
skin som planterar om plantor.

Bakgrund

Plantskolor driver upp plantor fr̊an frö och säljer dem
till skogsbrukare när de växt tillräckligt mycket för
att planteras i mark (se figur 1). Dessa plantskolor är
ofta stora till ytan vilket s̊aklart innebär stora kost-
nader. Ett sätt att minska dessa kostnader är att s̊a
fröerna tätt i en kruka med sm̊a celler och när plan-
torna växt sig större plantera om dem i en kruka där
de f̊ar mer utrymme. P̊a detta sätt kan fler plantor
drivas upp p̊a mindre yta hos plantskolorna. Det finns
i och med denna omplantering ocks̊a möjlighet att
kassera de plantor som inte har grott eller inte h̊aller
tillräckligt hög kvalitet. En s̊adan sortering gör b̊ade
att plantskolan inte slösar resurser p̊a plantor som
inte kan användas och att kvalititen p̊a s̊alda plantor
höjs. Om denna omplantering skulle göras för hand
skulle det innebära stora kostnader som kanske inte
vägs upp av fördelarna. BCC är ett svenskt företag
som tillverkar maskiner och utrustning för plantsko-
lor. De har insett att framtiden för branschen ligger i
att använda sig av automation i större utsträckning
än idag. Utvecklingen av en automatisk planterings-
maskin är ett stort steg i den riktningen. En s̊adan
maskin är dock komplex i jämförelse med vad bran-
schen idag är van vid och innebär nya utmaningar.
Maskinen kommer att användas av plantskolor runt
om i världen.

Figur 1: Plantorna odlas i krukor som denna innan de
sätts i marken.

Arbetets syfte och mål

En principskiss för maskinen som BCC h̊aller p̊a att
utveckla visas i figur 2. Maskinen plockar en hel rad
med upp till 48 plantor ur den kruka där plantorna
först f̊att gro (grön kruka). Plantorna plockas genom
att flytta bommen (orange) till en rad i krukan, sänka
gripdonen (gula) och greppa plantorna. De greppade
plantorna kontrolleras sedan med hjälp av en kamera
och bildanalys för att välja vilka plantor som ska
planteras och vilka som ska kastas bort. Efter det-
ta flyttas bommen över till en rad i de krukor där
de ska f̊a fortsätta växa (bl̊a). Gripdonen placeras
över de celler där plantorna ska planteras, sänks ned
och planterar plantorna. Eftersom vissa plantor in-
te godkänns och kastas bort uppst̊ar problem med
tomma celler i krukorna. Det kan ocks̊a uppst̊a si-
tuationer d̊a inte alla plantor f̊ar plats i krukorna.
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Examensarbetet har g̊att ut p̊a att hitta en effektiv
strategi för att placera plantorna. Målet är att helt
fylla de utg̊aende krukorna s̊a snabbt som möjligt.
De 48 gripdonen som greppar plantorna sitter mon-
terade p̊a en gemensam bom vilket gör att de kan
flyttas i sidled utmed bommen. Om tv̊a plantor ska
planteras i tv̊a olika rader m̊aste bommen först röra
sig till den ena raden, vänta p̊a att plantering slutförs
för att sedan flytta sig till nästa. Detta tar tid och
gör maskinen mindre effektiv. Målet är att minimera
antalet g̊anger detta händer. Som mest effektiv blir
maskinen d̊a varje plockad rad kan placeras i en och
samma rad.

Figur 2: Principskiss för maskinen. Svarta pilar visar
bommens rörelser och röda pilar visar varje
gripdons rörelser.

Arbetssätt

För att hitta en effektiv positioneringsmetod utveck-
lades en simulator med beräkningsprogrammet Mat-
lab. Med denna simulator kan maskinens rörelser
simuleras och olika metoder för att välja hur plan-
torna placeras testas. Simulatorn ställdes in med
m̊anga olika mekaniska konfigurationer p̊a maskinen
och med varierande kvalitet p̊a inkommande plan-
tor. Dessutom testades många olika typer av kru-
kor. Simuleringar gjordes motsvarande flera dagars
användande av maskinen för varje inställning. Uti-
fr̊an dessa simuleringar kan inte bara olika metoder
för positionering jämföras, intressant information om
hur maskinen bör konstrueras för maximal effektivi-
tet kan ocks̊a f̊as. Efter att en positioneringsmetod
hade valts implementerades den i programkod som
kan användas direkt av maskinens styrenhet. Till
programmet skickas information om hur den plocka-
de raden ser ut, programmet skickar sedan positioner
till alla de 48 gripdonen samt bommen. Programmet
kan hantera m̊anga olika typer av krukor och diverse
inställningar kan göras för att passa kundens behov.
Detta program kunde inte testas p̊a en prototyp av

maskinen eftersom en s̊adan ännu inte fanns. Därför
spenderades mycket tid p̊a att försöka verifiera att
programmets resultat var korrekt. Ett testprogram
togs fram där alla positioner kontrollerades s̊a att de
var möjliga att n̊a, att alla plantor placerades mitt i
en tom cell och s̊a vidare. Detta testprogram kördes
sedan tillsammans med positioneringsmetoden p̊a
samma typ av styrenhet som kommer att användas
p̊a maskinen med slumpmässigt genererade ing̊aende
krukor. Detta innebar att antalet godkända plantor
och dess positioner togs fram slumpmässigt för varje
ing̊aende kruka s̊a att m̊anga olika scenarion testades.

Hur bra är vald positioneringsmetod?

Den metod som har implementerats i styrenheten
simulerades med simulatorn inställd enligt den preli-
minära mekaniska utformningen av maskinen. P̊a de
punkter där oklarheter om utformningen fanns val-
des den inställning som ans̊ags sv̊arast för metoden
att hantera. Kruktyperna som valdes var de krukor i
BCC:s sortiment som flest kunder troligtvis kommer
att använda. Simuleringen som presenteras i figuren
nedan gjordes med varierande kvalitet p̊a inkomman-
de krukor (fr̊an 0 % till 50 % kasserade). Resultatet
jämfördes med det bästa möjliga teoretiska resultatet
vilket är att alla plockade rader kan sättas direkt i
en rad.
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Figur 3: Ett exempel p̊a hur metoden presterar.

Vi ser i figur 3 att metoden ger ett mycket bra resultat
vid de förutsättningar som angetts vid simuleringen.
Hur den kommer att prestera i verkligheten återst̊ar
att se. Simuleringar ger alltid en förenklad bild och
kan inte berätta hela sanningen. Förhoppningen är
att simulatorn har konstruerats s̊a att resulterande
metod är tillräckligt bra för att användas p̊a maski-
nen.
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