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Abstract van het doctoraatsonderzoek 

 
Beknopt curriculum vitae 
 

Simon Cool is geboren in Roeselare op 12 juli 1990. In 2013 haalde hij zijn masterdiploma aan 
de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent. Na zijn opleiding startte 
hij zijn doctoraatsonderzoek aan de vakgroep Biosysteemtechniek in samenwerking met het 
Instituut voor landbouw-, visserij- en voedingsonderzoek (ILVO). Het project werd 
gefinancierd door ILVO en het Bijzonder Onderzoeksfonds van de Universiteit Gent. 
Gedurende zijn doctoraatsonderzoek heeft hij een stage van drie maanden gelopen aan het 
ZHAW in Zwitserland, gefinancierd door het FWO. Simon is auteur van meerdere 
wetenschappelijke publicaties in high-level peer reviewed tijdschriften (Q1). Op dit moment 
werkt hij als onderzoeks-ingenieur op ILVO op precisielandbouw topics.  

Kunstmestkorrels worden veruit het meest gestrooid met centrifugaalstrooiers omwille van 
hun grote werkbreedte en relatief lage kost. Het strooiproces is echter afhankelijk van 
verschillende factoren en is gevoelig voor fouten waardoor lokale onder- en overdoseringen 
kunnen optreden op het veld. Om de prestatie van de strooier te beoordelen en correcties 
uit te voeren indien nodig, moet het strooibeeld eerst bepaald worden. Omdat gangbare 
methoden om strooibeelden op te meten arbeidsintensief zijn of veel ruimte vragen, wordt 
dit zelden uitgevoerd in de praktijk.  
De doelstelling van dit doctoraatsonderzoek was het ontwerpen en evalueren van een 
automatisch systeem waarmee strooibeelden van commercieel beschikbare 
centrifugaalstrooiers bepaald kunnen worden op een snelle, nauwkeurige, kosten- en 
ruimte-efficiënte manier. Een hybride aanpak werd gevolgd: strooibeelden werden 
gesimuleerd op basis van metingen van korrelparameters na het verlaten van de 
strooischijven, waarna de landingsposities van individuele korrels voorspeld werden met een 
ballistisch model. Via een multi-exposure high speed stereovisiesysteem werden de groottes, 
de 3D posities en snelheidsvectoren van korrels bepaald via beeldverwerking. Deze werden 
berekend in een coördinatenstelsel geassocieerd met de strooier, dat automatisch bepaald 
werd met een tweede camerasysteem.   
Er werden strooitesten uitgevoerd met een commercieel beschikbare strooier en een 
veelgebruikte kunstmeststof. De korrelgrootteverdeling werd accuraat voorspeld door het 
systeem en de voorspelde snelheden en tweedimensionale strooibeelden waren sterk 
vergelijkbaar tussen de herhalingen. Om de resultaten te valideren werden de strooibeelden 
naar één spatiale dimensie getransformeerd om te vergelijken met resultaten van 
veldtesten. De voorspelde en opgemeten verdelingen waren sterk gecorreleerd, waaruit 
geconcludeerd werd dat het systeem op een correcte manier het strooibeeld kon 
voorspellen. Gebaseerd op de meetresultaten werden simulaties uitgevoerd om het effect 
op het strooibeeld van een aantal parameters na te gaan die moeilijk te meten zijn met 
gangbare methoden. Uit de resultaten bleek onder meer dat wind een belangrijke parameter 
is om rekening mee te houden bij het strooien met een centrifugaalstrooier.  
Het ontwikkelde systeem is geschikt voor evaluatie en afstelling van strooiers in de praktijk. 
Bovendien kan het gebruikt worden door fabrikanten van (an)organische mestkorrels en 
door strooierfabrikanten om strooitabellen op te stellen en om simulaties uit te voeren 
gebaseerd op één enkel experiment.  
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