
Augmented Reality (AR) voor de 
machinebouw 

‘Kijk mee over de schouder van de engineer’ 



Agenda 

• Wat is Augmented Reality 

• Virtual Reality versus Augmented Reality 

• Augmented Reality voor de machinebouw 

 

 

 



Wat is Augmented Reality…. 
Wellicht heeft u het al eens gezien……  



Virtual Reality vs Augmented Reality 
Virtual Reality 
• ‘Real life’ simulatie 
• Zwart scherm 
• Je waant je in een andere omgeving 
 

Augmented Reality 
• Projectie toegevoegde 

informatie op de werkelijkheid 
• ‘Optical look through’ 



Hoe kan Augmented Reality worden 
toegepast in de machinebouw 



o Machines worden steeds COMPLEXER 
o Service verlenen op die machines wordt 

steeds COMPLEXER 
o Het is niet altijd mogelijk de juiste 

engineer/expert op de juiste plek te 
krijgen 

o Minder engineers maar meer machines 
 
 

Het probleem (o.a.) 



of 

Klant belt met vraag/problem… 

Moet er een engineer naar toe, of…. 

Kunnen we het remote oplossen….of….. 



• Veel nieuwe ontwikkelingen  

• Meer dan   50    verschillenden ‘glasses’ wereldwijd 

• Zowel voor Android als voor iOS  

?? 

Smart glasses 



Wij hebben gekozen voor 



Infrastructuur 



• Voor elke supportvraag wordt een ticket 
aangemaakt 

• Tickets kunnen worden opgeslagen,  
geclassificeerd en opnieuw worden geopend   

• Tickets kunnen worden toegekend aan een 
expert of engineer maar kunnen daarna ook 
worden gekoppeld aan een andere persoon 

• Tickets maken het mogelijk om kennis te delen 

 

 “Over the shoulder coaching”: Service tickets 



Telefoon/tablet 



Smart Glasses 



Augmented Reality in ‘Optical See-Through’ View 



An expert can see what a remote technician is doing 

and sends back instructions and AR annotations  

• Toont live beelden op de webinterface vanaf de 
camera van een smartphone of de smart glasses 

• Worden er opmerkingen gemaakt door de expert via 
de web interface dan zijn deze zichtbaar op de 
camera beelden van de smartphone of smart glasses 

Remote Site 

Live video 

Geïntegreerde AR en ‘Live Video’ 



Press STOP 

> < 1/4 

3.7PSI 

• De expert kan een werkprocedure creëren 
voor de engineer in het veld, stap-voor-stap 
instructie  

• Stap-voor-stap AR wordt getoond op de 
smartphone of smart glasses 

• Deze functie kan ook worden gebruikt 
wanneer de engineer off-line is 

 

> 

> < 2/4 

Rotate 
2xCCW 

< 3/4 

replace filter 
FR-34Y6 

> 

AR werkprocedure 



AR Pointer 

Navigation Directions 

Direct een specifieke locatie 
aanwijzen in AR mode  

Instructies voor navigeren door  
machine of locatie 

 Navigatie Tools 



Tickets kunnen worden 
geëxporteerd naar 
HTML formaat  

 

 

 

Webinterface 
voor de ‘expert’ 



Displays additional details  
when close-up (zoom-in) 

Automatically detects a new 
target and displays relevant 
AR information  

Reflection of AR objects 
in a live video feed on  
the web 

Once AR info is downloaded 
to a mobile device it can be 
displayed in off-line 

AR enables “memorizing”  
guidelines and visual  
instructions and reuse  
them without an expert 

AR layers for displaying 
step-by-step instructions 

Summary: Augmented Reality functionality 



Heeft u nog vragen over… 
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Bedankt 


