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sensoren
osensoren – de basis
osensorintegratie – het proces

businesscase 1
businesscase 2

samenvatting en vragenronde

programma.



de basis.
wat is een sensor?
fysieke meetwaarde  iets wat we feitelijk kunnen waarnemen 

dit geeft ons informatie over condities en processen zoals:
 inzicht in kwaliteit, procesoptimalisatie, preventief onderhoud, veiligheid, etc.
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https://www.reddit.com/r/gifs/search/?q=sensor&restrict_sr=1


de revolutie.
drone

luchtkwaliteitsmeter
windmolens

automatisering
IoT

slimme lantaarnpaal

cloud



vergaande sensorificatie

o actuele milieuproblematiek, zoals de stikstofcrisis

o steeds hogere levensstandaard, zoals smart watches

door steeds groter wordende behoefte aan sensoren, wordt de ontwikkeling van 
sensoren meer en meer gepusht en ligt vergaande sensorificatie in het verschiet, 
met zeer uitzondelijke sensoren als resultaat



onwaarschijnlijke sensoren.

https://youtu.be/97vyfc9iuzo?t=28


het proces.



het proces.

consult: 
kijken van behoefte, pas met business case, functionele requirements

design:
ontwikkelen van het design, sampling van producten (prototyping), 
ondersteuning bij implementatie, verbeteren van het design

integrate: 
design klaar maken voor massa productie, afspraken maken over 
langere termijn, ondersteunen bij voltooien van het product-dossier, roadmapping. 



de valkuilen.
ocomplexiteit sensoren

ogroeiende vraag naar data = groeiend aantal sensoren en sensortypen

omoeilijkere integratie

oautomatisering maakt dat sensoren steeds meer invloed uitoefenen op het 

proces



waar we het voor doen.

goede koffie
 juist temperatuur is key!

veiligheid
 accelerometers worden trillingen en positie
gemeten



businesscase 1 sensorintegratie.

spectrograaf voor detectie illiciet materialen



vraag:

o transportband-scenario (ca. 60 cm breed), 1 m/s.

o breed golflengtebereik (ca. 200 – 800 nm)

o detecteren “spoor”-hoeveelheden (< microgram) 

o weinig mogelijkheden tot eigen productie/engineering

kan er een COTS spectrograaf met specifieke detector worden ontwikkeld
voor onze meettechniek?

uitdagingen



o marktonderzoek naar de beste detector met passende specificaties    
(belangrijk: UV gevoeligheid)

o reverse engineering van bestaande spectrometer tot OEM-spectrometer

o voorstel product-concept obv comparatieve studie door Acal BFi engineers

o prototype-ontwikkeling en levering

te nemen acties



design

o klankbord voor engineers 

o kinderziektes

o applicatie specifieke issues

o roadmapping

prototype:



integrate

o ondersteuning bij afdekken IP-belangen

o inschakelen van ons netwerk voor verdere engineering support 

(o.a. mechanische hardware)

o contractuele voorbereiding voor grootschaligere productie na ramp-up



integrate: huidige situatie / toekomst

o nul-serie succesvol uitgerold. succesvolle proof-of-concepts bij key-partners

o verkrijgen verdere certificeringen 

o totaaloplossing wordt gradueel verder geïndustrialiseerd tot module

o product klaar voor productie eerste serieproductie



businesscase 2 sensorintegratie.

in beeld brengen lasproces met hoge precisie door camera
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vraag:
kunnen we een camerasysteem ontwikkelen dat een lasproces met 
hoge precisie in beeld kan brengen?

waarom de camera? om de visuele controle van duizenden laserlasjes te kunnen automatiseren



consult

o beperkte ruimte voor camera met lens

odiverse optische uitdagingen, aanwezigheid lasers, spatschermen

o hoge vergrotingen nodig 

o snelle procestijd benodigd

o behoefte aan testen omdat enkele variabelen nog onbekend zijn

uitdagingen



design

o haalbaarheidsonderzoek dmv diverse berekeningen aan camera en lens

o selectie van best passende oplossing

o proof-of-principle ondersteuning door organiseren democamera en lenzen +   

know - how



integrate

o training van klant op software ontwikkelplatform 
gericht op klanttoepassing, kunnen nu zelf machine vision applicatie 
ontwikkelen/beheren

o one-stop shop: camera, lenzen, frame grabber, kabels en software



o prototype/eerste machine is opgebouwd met deze integratie

o technisch dossier voor productie gereed

o afstemming voor serieproductie afgerond

o fase 2: detecteren trek door warmte-inbreng?? 

integrate: huidige situatie / toekomst



bedankt.
o wilt u ook sensoren gaan integreren?

o wilt u ook meten en weten?

o wilt u ook uw embedded product:
- wireless maken?
- voorzien van de beste voeding?
- veilig product maken dmv testen?

wij helpen u graag!
matthijs.de.wit@acalbfi.nlwww.acalbfi.nl
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