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Streszczenie

W artykule przedstawiono powody i sposób opracowania kilku wersji, aplikacji na urz¹dzenia mobilne do opryskiwania, pozwalaj¹cej
na sprawne i dok³adne ustalenie iloœci skoncentrowanego preparatu i wody, przeznaczonych do przygotowania cieczy roboczej.
Dotychczas procedura ta by³a utrudniona, a brak porêcznych urz¹dzeñ pomocniczych do jej przeprowadzania grozi³ ryzykiem pomy³ki
i groŸnymi skutkami dla œrodowiska i operatora. Rosn¹ca popularnoœæ telefonów komórkowych, czy innych przenoœnych urz¹dzeñ,
pozwalaj¹ na zastosowanie w nich aplikacji u¿ytkowych. W Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu opracowano program do
okreœlenia iloœci preparatu potrzebnego do przygotowania cieczy u¿ytkowej o w³aœciwym stê¿eniu. Program mo¿e byæ zmodyfikowany
na dowolny jêzyk i jednostki niemetryczne, co pozwoli u¿yæ go równie¿ w innych krajach, gdzie przyczyni siê do zmniejszenia
chemicznego ska¿enia œrodowiska przyrodniczego.

MOBILNA APLIKACJA DO OBLICZANIA ILOŒCI
PREPARATU I WODY PODCZAS

PRZYGOTOWANIA CIECZY ROBOCZEJ

Wprowadzenie

Stosowanie ró¿nych preparatów chemicznych do ochrony
roœlin we wspó³czesnym rolnictwie wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ ich
dok³adnego i w³aœciwego dozowania w procesie przygotowania
cieczy roboczej nanoszonej na roœliny. Najgorszymi w skutkach
niew³aœciwego ich u¿ycia (z³e stê¿enia, dawki) s¹ pestycydy. Zde-
cydowana wiêkszoœæ z nich jest rozprowadzana w postaci ciek³ej
po uprzednim rozcieñczeniu z postaci handlowej. Mimo szybkiego
postêpu technicznego i informatycznego w rolnictwie, obliczenie
dok³adnej iloœci koncentratu, niezbêdnej do uzyskania stê¿enia
roboczego, wci¹¿ napotyka na trudnoœci, szczególnie przy nie-
wielkich powierzchniach pola (ogrodnictwo, ogródki dzia³kowe,
ma³e poletka, np. doœwiadczalne). W ferworze pracy, a czêsto i po-
œpiechu wymuszonym potrzeb¹ szybkiej reakcji na polu, z uwagi
na du¿e zagro¿enie upraw, mo¿e ³atwo wkraœæ siê b³¹d (np. myl¹c
jednostki), nawet przy u¿yciu dobrego kalkulatora kieszonkowego
i profesjonalnego urz¹dzenia do sporz¹dzania cieczy roboczej
(rozwadniacza). Skutkiem pomy³ki mog¹ byæ: niepotrzebne ska-
¿enie œrodowiska, p³odów rolnych, czy zagro¿enie operatora,
a tak¿e wy¿sze koszty, nie wy³¹czaj¹c kar i odszkodowañ. A przy
sporz¹dzeniu zbyt niskiego stê¿enia cieczy opryskowej, mo¿na nie
uzyskaæ oczekiwanego efektu zabiegu, co mo¿e skutkowaæ wy¿-
szymi stratami plonu. Od precyzji stosowania œrodków ochrony
roœlin zale¿y poziom bezpieczeñstwa œrodowiska, w którym je
stosujemy, oraz bezpieczeñstwo produkowanej ¿ywnoœci (poziom
pozosta³oœci œrodków ochrony roœlin) [2]. Dotychczas brak
w Polsce porêcznych i powszechnie dostêpnych rozwi¹zañ po-
mocnych w tego typie pracy. Urz¹dzeñ wspieraj¹cych i u³atwia-
j¹cych pracê operatora opryskiwacza, szczególnie w polu, jest
niewiele [1]. Manualne, amerykañskie rozwi¹zanie w formie
suwaka przedstawiono na rys. 1.

Dostêpne s¹ te¿ aplikacje internetowe, np. WeedSOFT [4] czy
TancMixCalc [5], utrudnione jest jednak korzystanie z nich przy
opryskiwaczu. Mo¿liwoœci mobilnych urz¹dzeñ teleinforma-
tycznych (przenoœne urz¹dzenia mikroprocesorowe: telefony ko-
mórkowe, iPhony, iPady, palmtopy), daj¹ siê z powodzeniem i wy-
god¹ wykorzystaæ równie¿ do tego typu zastosowañ, a rosn¹ca
powszechnoœæ ich posiadania pozwala przypuszczaæ, ¿e znajd¹
one zastosowanie w praktyce rolniczej. W innych krajach zaczy-
naj¹ byæ dostêpne aplikacje dla urz¹dzeñ mobilnych najnowszych

generacji (iTouch, iPhone), np. firm DuPont , czy Precision
Laboratories Inc. (rys. 2) [6, 7]. W zwi¹zku z powy¿szym stanem
opracowano autorsk¹ aplikacjê przeznaczon¹ dla ró¿nych urz¹-
dzeñ mobilnych (w tym dla zwyk³ych wspó³czesnych telefonów
komórkowych) z przeznaczeniem do wykorzystania w polskim
rolnictwie.

®

®

Rys. 1. Dwustronny widok amerykañskiego kalkulatora suwa-
kowego „Full tank mix calculator” firmy Pump Systems Inc., do
obliczania proporcji iloœci preparatu i wody, przy sporz¹dzaniu
cieczy opryskowej (w jednostkach niemetrycznych).
Fig. 1. View of two sites American Full tank mix calculator made by
Pump Systems Inc. company, for determination of pesticide and
water proportion at spray mixture preparation (in non-metric
units).

Rys 2. Widoki dostêpnych aplikacji do urz¹dzeñ mobilnych
pomocnych w przygotowaniu w³aœciwego stê¿enia cieczy [6, 7]
Fig. 2. View of available software for mobile devices helpful in
preparation of right concentration of mixture [6, 7].

Materia³y i metodyka

Z uwagi na dostêpnoœæ na rynku urz¹dzeñ, pracuj¹cych z ró¿-
nymi systemami operacyjnymi, opracowano trzy ró¿ne wersje
aplikacji. Na rynku telefonów komórkowych (najpopularniej-
szych i najtañszych urz¹dzeñ z tej grupy) liderem jest Nokia.
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Dla produktów tej firmy powsta³a wersja aplikacji w œrodowisku
Symbian. Program mo¿e byæ u¿ytkowany za pomoc¹ telefonów
komórkowych i innych urz¹dzeñ obs³uguj¹cych Symbian 60
(i wersje nowsze ni¿ Symbian 60). Dla innych urz¹dzeñ opraco-
wano program w œrodowisku Windows Mobile. Do u¿ytkowania
opracowanego programu w tym œrodowisku niezbêdne s¹ urz¹-
dzenia obs³uguj¹ce co najmniej Windows Mobile 5.0 i nowsze
wersje tego programu.

Program zosta³ napisany na ró¿ne systemy operacyjne.
- dla Symbiana przy u¿yciu C++ (korzystaj¹c z narzêdzi

programistycznych QT z firmy TrollTech),
- dla Windows Mobile przy u¿yciu C# (z wykorzystaniem

programu Microsoft Visual Studio 2008 [3] na platformie
.Net.

Ponadto utworzono wersjê aplikacji w œrodowisku Javy, która
mo¿e funkcjonowaæ na ka¿dej platformie obs³uguj¹cej wirtualn¹
maszynê Javy.

Proces programowania na ró¿ne platformy:

Na rys. 3 pierwsze zdjêcie przedstawia widok ekranu z emula-
tora mobilnego urz¹dzenia przed uruchomieniem korzystania
z funkcji obliczeniowej. U¿ytkownik ma do wyboru jednostki,
w których podana jest iloœæ preparatu (na etykietach œrodków
ochrony roœlin lub w programach ochrony roœlin) zalecana w daw-
ce na 1 ha (zdjêcie drugie na rys. 3). Potrzeba taka wyniknê³a z du-
¿ego zró¿nicowania dawek i jednostek dla ró¿nych preparatów,
wynikaj¹cego m.in. ze stanu fizycznego (ciecz, proszek, granulat).
Po wyborze odpowiedniej jednostki, aplikacja mo¿e byæ uru-
chomiona do w³aœciwych obliczeñ iloœci poszczególnych
komponentów sporz¹dzanej cieczy roboczej. W najni¿szej linii
pola tekstowego pojawi siê w³aœciwa jednostka i zostanie wybrana
odpowiednia forma obliczeniowa dla wybranej jednostki. U¿ytko-
wnik wprowadza kolejne parametry (iloœæ sporz¹dzanej cieczy
roboczej i dawkê cieczy roboczej na 1 ha (zdjêcie 3 na rys. 3).
Nastêpnie aktywuje on proces obliczeniowy, przyciskaj¹c „licz”
(na niebieskim pasku w dolnym lewym naro¿niku ekranu). Efekt
obliczeñ obrazuje zdjêcie czwarte na rys. 3. Pokazano tam na zrzu-
cie ekranu emulatora urz¹dzenia mobilnego, jak u¿ytkownik uzy-
skuje wartoœci iloœci cieczy (wody), jak¹ ma przygotowaæ na zada-
n¹ powierzchniê (iloœæ sporz¹dzanej cieczy). Równoczeœnie z ilo-
œci¹ potrzebnej cieczy wyliczana jest przez aplikacjê iloœæ prepa-
ratu (we w³aœciwych jednostkach - wybranych na pocz¹tku korzy-
stania z aplikacji), potrzebna do przygotowania wymaganej iloœci
cieczy opryskowej.

Wybór Platformy => Narzêdzia Programistyczne => Jêzyk Programo-
wania => Framework => System Operacyjny:
WINDOWS
.Net => IDE (Visual Studio 2008) => C# => Compact Framework =>
Windows Mobile 5.0
SYMBIAN
C++ Library => DIE (QT 4.5.1) => C++ SDK Symbian => Symbian
S60
JAVA
Typ platformy i urz¹dzenia => kompilator Java => Eclipse, Neatbeans
=> wirtualna maszyna Java => aplikacja w Javie.

Zasada dzia³ania Podsumowanie
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- Opracowana i przedstawiona aplikacja spe³nia za³o¿ony cel
i umo¿liwia wyliczenie potrzebnych iloœci cieczy roboczej
(woda) oraz iloœci preparatu (koncentrat/forma handlowa) na
za³o¿on¹ powierzchniê - praktycznie przy sprzêcie.

- Istnieje mo¿liwoœæ modyfikacji programu uwzglêdniaj¹cej
wariant stosowania parametru stê¿enia (%) i do wersji z jedno-
stkami niemetrycznymi.

- Na obecnym etapie testowanie na ró¿nych modelach urz¹dzeñ
jest w toku i planowane jest t³umaczenie programu na inne
jêzyki.
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MOBILE SOFTWARE FOR CALCULATION OF PESTICIDE AND WATER DOSE

DURING SPRAY LIQUID PREPARATION

Summary

In the article there were presented the reasons and the way of a few versions elaboration of the mobile devices application, which lets us
efficiently and exactly determine the quantity of concentrated preparation and the water, purposed for the preparation of the working
liquid. This procedure was difficult until now, and a lack of handy, supportive devices to carry out this procedure could cause a risk of
making mistake and a dangerous effects for the environment and the sprayer operator. The increasing popularity of the mobile phones or
other mobile devices allows us to adopt the usable application in them. At Poznan University of Life Sciences there was worked out
a program to determine the quantity of the preparation which is necessary to prepare a working liquid with the proper concentration. This
program can be modified to an any language and a non-metric units, what will let us use it also in another countries, where it could
contribute to reduce the chemical contamination of the natural environment.

Rys. 3. Widok kolejnych kroków korzystania z aplikacji do
obliczania iloœci cieczy roboczej (wody) i preparatu
Fig. 3. View of the consecutive steps of using the software for
calculation of working liquid (water) and pesticide amounts
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