
 

Agenda 
 

Lemmersessie – vrijdag 13 juni 2014 
 

Development Club 
 

De Kikkert, Kooiweg 5a in Lemmer 
 
Donderdag 12 juni (optioneel): 
 
19.00 - 21.00 uur  Walking dinner 
 
21.00 -   Informeel samenzijn 
 
Vrijdag 13 juni: 
 
08.30 - 09.00  Ontvangst & opstellen Be Proud & Show It 
 
09.00 - 09.30 Dhr. H. Corporaal (TU/e) – Toekomstige ontwikkelingen in 

embedded technologiën 
 

09.30 - 10.00 Dhr. H. Alberts (Monarch Partners) – Positioneren in de markt als 
elektronica ontwikkelaar 
 

10.00 - 10.30  Introductie cases 
 
Case 1 – Neopost: 
 
We zijn op zoek naar een manier waarop we op hoge snelheid de maten van verschillen de 
objecten kunnen meten. De objecten kunnen alle soorten vormen hebben (het complete 
assortiment van elke webshop) en kunnen ook bestaan uit stapels met objecten. Uiteindelijk 
zijn we geïnteresseerd in de 3 buitenmaten zodat we een vierkante kartonnen doos op maat 
maken die we er omheen vouwen. (een compleet 3d profiel is dus niet nodig als 
eindresultaat). De huidige oplossing heeft een afwijking van ongeveer 5mm in de hoogte en 
10mm in de breedte. De doelstelling is om deze afwijking terug te brengen naar 2mm te 
gaan. 
 
Doelstelling: goedkoop, snel, en nauwkeurig.  
De huidige snelheid ligt rond de 0,5 meter per seconde, in de toekomst zal de snelheid 
richting de 1 meter per seconde gaan. 
 
 
Case 2 – Hittech Multin: 
 
Hittech Multin BV is developing a compact scan stage. The scan stage should be able to do 
xy-scanning and xy-stepping. For these type of applications, a feedback system may be 
required. A highly accurate sensor system is required. This case describes the demands and 
requirements for such a measurement system. 
 
Hittech Multin is looking for a sensor system which has the following requirements: 
 
1. Non-contact measurement (capacitive e.g). 
2. Sensor mount must fit on existing scan stage. 
3. Sensor system must measure both x and y direction simultaneously. 
4. Sensor system must be vacuum compatible. 
5. Sensors must be able to measure a range of at least 100 µm in each direction. 
6. Sensors must be accurate within 1 nm (peak-to-peak error). 
 
Preferable maximum sensor system budget: €5000,-. 



 
The sensor system must fit on the depicted scan stage. The sensor system must satisfy all 
the requirements stated above. It must be noted that the design must stay below the given 
budget, otherwise it is more convenient to buy available sensors on the market. 

 

 
 

Case 3 – BD Kiestra: 
 
Universele besturing voor motoren 
BD Kiestra is gespecialiseerd in Lab Automation. In een labomgeving staan vaak 100/200 
motoren. Voor het aansturen van de motoren is BD Kiestra op zoek naar een universele 
besturing. Bij voorkeur bestaat deze universele besturing uit ongeveer vier prints. De 
engineers denken er aan om te gaan werken met een FPGA voor de flexibiliteit maar 
twijfelen over de juiste oplossing. Is dit de beste oplossing? En welke FPGA kan het beste 
gekozen worden? Kiezen voor een On Board controller of losse controller? Xilinx of 
alternatief? Hoe zit het met de Royalties? Hoe kan deze universele besturing het slimste 
geregeld worden!  
Ook met de universele eindtrap moet rekening worden gehouden. Er wordt gewerkt met 48 
volt en 9 ampere (klasse D eindtrap).   
 
10.30 - 12.30  Uitwerken cases 

 
12.30 - 13.15  Lunch (uitreiking Delphi 2014) 

 
13.15 - 14.00  Presentatie uitkomsten cases 

 
14.00 - 17.00  Middagactiviteit (optioneel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


