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Beste lezers,

Voor mobiele werkmachines in de bouw, landbouw of in de transportsector gelden dezelfde eisen als voor 
de automatiseringsoplossingen voor machines in fabriekshallen of logistieke centra. Door de bijzondere out-
door-omstandigheden moeten de sensoren echter bestand zijn tegen extra uitdagingen. Hier vormt de ervaring 
van SICK met innovatieve en intelligente sensoroplossingen in de fabrieks-, logistieke en procesautomatisering 
een aanzienlijk voordeel. Als wereldwijd toonaangevende sensorfabrikant leveren wij technologieën die niet 
alleen indoor reeds decennia uitblinken in robuustheid en beschikbaarheid, maar ook in moeilijke omgevings-
condities aanzienlijke voordelen bieden.

Met branche-knowhow en het brede aanbod sensortechnologieën is SICK de ideale partner voor de automati-
sering van mobiele werkmachines. Door de integratie van sensoren en sensorsystemen bijvoorbeeld in land- en 
bosbouwmachines ontstaan intelligente, in het alledaagse werk eenvoudig toepasbare oplossingen die voldoen 
aan de vraag van klanten naar een hogere opbrengst en lagere proceskosten. 

Dankzij ons wereldwijde verkoop- en supportnetwerk kunnen wij klanten wereldwijd ter plaatse met onze tech-
nologische knowhow toepassingsspecifieke support bieden – in Europa, Azië of Amerika. Door deze structuur 
is het bovendien mogelijk grote fabrikanten van mobiele werkmachines die net als wij wereldwijd opereren 
optimaal te begeleiden.

Samen met onze klanten ontwikkelen wij nieuwe oplossingen voor mobiele automatisering of passen bestaan-
de producten en technologieën aan. In deze uitgave van ons klantenmagazine vindt u verschillende voorbeel-
den met intelligent opgeloste applicaties en toekomstgerichte product- en systeemontwikkelingen voor slimme 
automatiseringsoplossingen IoT-toepassingen. 

Ik wens u veel leesplezier en inspiratie!

Dr. Robert Bauer
Voorzitter van het bestuur van SICK AG
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>> De Landbouw en daarmee de voe-
dingsmiddelenproductie, maar bijvoor-
beeld ook de bouwsector staan steeds 
voor nieuwe uitdagingen – regionaal, 
nationaal, mondiaal. De bevolkingsgroei 
zorgt voor een groeiende vraag naar voe-
dingsmiddelen, terwijl de bebouwbare 
oppervlakken afnemen. De bouwsector 
staat voor de opgave de infrastructuur 
verder uit te bouwen en de beschikbare 
ruimte veel efficiënter te benutten. De 
technische uitdagingen bij de automati-
sering van gemeentelijke voertuigen zoals 
veegwagens, strooiwagens of brandweer-
wagens zijn zeer divers. Door de veelzij-
dige inzetmogelijkheden ontstaat er met 

De snelle vooruitgang in elektronica en sensorsystemen bepaalt vandaag de dag de innovatiegraad van mobiele werkmachines. 
Fabrikanten en gebruikers van land-, bosbouw-, bouw- en mijnbouwmachines en van speciale en gemeentelijke voertuigen be-
nutten het potentieel van intelligente sensoren. De integratie van sensoren en sensorsystemen zorgt voor in het dagelijkse werk 
eenvoudig toepasbare oplossingen die de productie verhogen en de proceskosten laag houden. Processen worden efficiënter, 
preciezer en milieuvriendelijker georganiseerd. Deze ontwikkeling maakt SICK een belangrijke partner op weg naar in hoge mate 
geautomatiseerde tot aan autonome mobiele werkmachines. 

betrekking tot bediening, besturing en 
netwerkintegratie van de speciale functi-
onaliteiten nog een extra opgaventerrein. 
Om deze uitdagingen tot een goed einde 
te brengen, zijn toekomstgerichte tech-
nologieën en systeemoplossingen onont-
beerlijke elementen bij de automatisering 
van mobiele werkmachines.

Met de knowhow en ervaring in de auto-
matisering van fabrieksprocessen en lo-
gistieke systemen
SICK kan teruggrijpen op een breed tech-
nologieportfolio en ervaring in de automa-
tisering van machines en voertuigen. Het 
palet mobiele oplossingen voor de materi-

aalstroom in fabrieksgebouwen loopt van 
cellulaire transportsystemen en palets-
huttles tot aan vrij navigerende, autonome 
transportvoertuigen en smallegangtrucks 
of bovenloopkranen. Wij bieden echter 
ook oplossingen voor mobiele outdoor-
toepassingen waarbij schommelende 
weersomstandigheden op de voorgrond 
staan. Ook ondergrondse toepassingen 
in de mijnbouw vormen geen onbekende 
uitdaging voor de sensoren van SICK. Ze 
hebben zich reeds lange tijd bewezen in 
havens, mijnen en vele andere omgevin-
gen die hoge eisen stellen aan sensorsys-
temen. Honderdduizenden installaties en 
gerealiseerde applicaties bewijzen: SICK 

BRANCHE IN BEWEGING

INTELLIGENTE SENSOREN VOOR SLIM-
ME MOBIELE WERKMACHINES 
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kent de branches en hun processen. Ie-
dere branche kent specifieke processen. 
En toch zijn de opgaven van de sensoren 
in principe gelijk: meten, detecteren, con-
troleren, bewaken, beveiligen, verbinden, 
integreren, identificeren, positioneren. 
Daarmee zijn SICK-experts in staat om 
succesvolle automatiseringsoplossingen 
brancheoverkoepelend over te zetten op 
andere applicaties. Toch is het belangrijk 
om indien dat nodig is de sensoren aan te 
passen aan de vereisten die gelden voor 
mobiele werkmachines.

Fabrikanten en gebruikers van mobiele 
machines houden de trends in de au-
to-industrie goed in de gaten. Veel van 
deze ontwikkelingen kunnen ook worden 
toegepast op mobiele werkmachines.  
Dat geldt bijvoorbeeld voor telematica-
oplossingen die vandaag de dag reeds 

onder de noemer connectivity in de auto 
te vinden zijn. Dergelijke datatransfersys-
temen kunnen worden ingezet voor Smart 
Services zoals vlootmanagement of de 
vroegtijdige herkenning van slijtage. Om-
dat in tegenstelling tot de fabrieksauto-
matisering bij de mobiele automatisering 
geen gebouwen of infrastructuur beschik-
baar zijn waarbinnen een draadgebonden 
netwerkintegratie van individuele proces-
deelnemers kan worden gerealiseerd, zijn 
in deze branche de cloudbased netwer-
ken en draadloze communicatiemogelijk-
heden voor machines onderling (M2M) 
bijzonder belangrijk. 

SICK is als sensorfabrikant gegevensleve-
rancier voor intelligente machines. Reeds 
vandaag de dag levert SICK voor vele 
opgaven op dit gebied wereldwijd toon-
aangevende producten en zet bovendien 

oplossingen in die zijn gebaseerd op een 
slimme combinatie van hard- en software. 
Tot de centrale opgaven van sensoren in 
de mobiele automatisering behoren op-
lossingen voor rijhulpsystemen. Hiervoor 
heeft SICK een omvangrijk aanbod stan-
daardsensoren en intelligente sensoren 
met geïntegreerde applicatie-algoritmes 
tot aan complexe systeemoplossingen 
op IoT- en cloudbasis. Bij de ontwikkeling 
van 3D-streamingcamera's, LiDAR-senso-
ren, laserscanners, ultrasone sensoren, 
neigingssensoren, encoders, inductieve 
naderingsschakelaars, intelligente rijhul-
psystemen en veiligheidsoplossingen ge-
bruikt SICK een grote bandbreedte aan 
technologieën. Sensoren en systemen 
vormen de sleutel voor veel grote techno-
logische toekomstmarkten. Met ‘Sensor 
Intelligence.’ kunnen gecombineerde pro-
ducten aanzienlijk meer opgaven uitvoe-
ren als ieder product alleen. (as)
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Mobiele land- en bosbouwmachines, bouw- en bergbouwmachines evenals speciale en gemeentelijke voertuigen zijn de innovatie-
motoren in automatisering. Intelligente netwerken en digitalisering in en buiten de machines spelen een steeds belangrijkere rol.

>> Dankzij de integratie van sensoren 
in een netwerk en de beschikbaarstel-
ling van extra gegevens over toestand 
en tijdsverloop in de verandering van 
karakteristieke waarden kan een moge-
lijke uitval van machines reeds in een 
vroeg stadium worden herkend. Omdat 
in tegenstelling tot de fabrieksautoma-
tisering bij de mobiele automatisering 
geen gebouwen of andere infrastruc-
tuur beschikbaar zijn waarbinnen een 
draadgebonden netwerkintegratie van 

individuele procesdeelnemers kan wor-
den gerealiseerd, is in deze branche het 
onderwerp cloudbased netwerken en 
draadloze communicatiemogelijkheden 
voor machines onderling (M2M) bijzon-
der belangrijk.

In geautomatiseerde vuilniswagens, 
graafmachines, oogst- en andere mobie-
le werkmachines verwerken geïntegreer-
de mobiele controllers alle werkfuncties 
inclusief de sensorgegevens en zorgen 

voor de precieze en snelle besturing van 
complexe functies. Sensoren en andere 
apparaten leveren via verschillende pro-
tocollen betrouwbaar de daarvoor beno-
digde gegevens. Maar hoe krijg je deze of 
extra data uit de mobiele werkmachine 
in het kantoor?

Telematic Data Collection Solution –  
gatewaysysteem TDC van SICK
SICK levert via sensoren niet alleen re-
altime data voor de lopende functione-

MOBILE CONNECTIVITY

IoT: SMART DATA OP GROENE WEIDEN
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le automatisering, maar 
zorgt er als service ook voor 
dat deze slimme gegevens toe-
gankelijk zijn voor de herkenning 
van machine- of voertuigtoestanden 
voor anticiperend onderhoud en pro-
cesorganisatie en -optimalisatie. Het ga-
tewaysysteem TDC (Telematic Data Col-
lector) is speciaal gemaakt om gegevens 
van sensoren te verzamelen, op te slaan 
en via mobiele communicatie te verstu-
ren. TDC beschikt over alle gangbare 

interfaces en biedt een SaaS-Cloud-plat-
form met API-interface. De Telematic Da-
ta Collector verstuurt de gegevens naar 
een gedefinieerde server. Deze kunnen 
op de gebruikersinterface worden weer-
gegeven. Voor de datatransmissie wordt 
een M2M SIM-kaart gebruikt. Dit voor 
gps en gsm geschikte highperforman-
ce-systeem kan eenvoudig in alle ob-
jecten worden geïnstalleerd en biedt ex-
ploitanten van machines en voertuigen 
de realtime bewaking van machinetoe-
standen, bijvoorbeeld vloeistofniveaus, 
druk, opgenomen vermogen en andere 
parameters die belangrijk zijn voor de 
proceskwaliteit. Zo houdt de exploitant 
met behulp van slimme data het lopen-
de proces in het oog en het proces gaan-
de. Anticiperend en planbaar onderhoud 
verhoogt efficiëntie. Middels M2M-com-
municatie wordt de geautomatiseerde 
informatie-uitwisseling tussen techni-

sche randapparatuur zoals machines, 
voertuigen of aanbouwapparaten met 
een besturingscentrale gerealiseerd.
Zo kunnen de gegevens van mobiele en 
stationaire systemen binnen zeer kor-
te tijd vanaf iedere willekeurige locatie 
weergegeven, bewaakt, geregistreerd en 
geanalyseerd worden. Deze toegang tot 
slimme data stelt de exploitant in staat 
om strategisch en bedrijfseconomisch 
te reageren en de performance van het 
bedrijf te verbeteren.

Door de integratie van sensoren en sen-
sorsystemen in mobiele werkmachines 
ontstaan intelligente, in het alledaagse 
werk eenvoudig toepasbare oplossingen 
die voldoen aan de vraag van klanten 
naar een hogere opbrengst en lagere 
proceskosten. Dankzij de toegang tot 
slimme sensordata met telematicaop-
lossingen kunnen machines onderling 
communiceren (M2M) en ontstaat er in-
teractie op het internet der dingen.

Systemen uit de productfamilie TDC (Telema-
tic Data Collector) verzamelen en versturen 
sensordata vanuit mobiele en stationaire 
systemen.
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>> “Zaaien is niet zo moeilijk als oog-
sten”, stelde reeds Johann Wolfgang von 
Goethe vast. Sindsdien is door motorise-
ring en mechanisering van de landbouw 
weliswaar veel veranderd – toch blijft 
de oogst ook vandaag de dag nog werk 
waarbij iedere hulp goed van pas komt. 
Oplossingen die de efficiëntie in het 
oogstproces verbeteren vallen derhalve 
op vruchtbare bodem. Eén van die oplos-

singen is het WGS (Windrow Guidance 
System) van SICK. 

Zwaden op spoor met de tractor
Na het maaien van graan, andere veld-
vruchten, gras of weidekruiden wordt het 
losse maaigoed met een cirkelhark tot 
zwaden opgehoopt. Om de oogst daar-
na op te nemen of naar een balenpers 
te voeren, moet de trekker zo efficiënt 
mogelijk over de zwade worden gereden. 

Gaten in de zwade, verschillend lopende 
bochten en hoogteverschillen – al deze 
onregelmatigheden kunnen ertoe leiden 
dat de mobiele verwerkingsmachines te-
veel materiaal opnemen, verstopt raken 
of niet efficiënt worden gevuld. Het ge-
volg is tijdsverlies en extra werk om de 
machine weer vlot te trekken – en dat in 
de oogsttijd met de vaak krappe tijdven-
sters en soms ook onberekenbaar weer.

RIJHULPSYSTEMEN VOOR OOGSTMACHINES

GEAUTOMATISEERDE PROCESSEN VOOR EEN HOGE-
RE OPBRENGST
Tijdsbesparing, efficiëntieverhoging en ontlasting van de tractorbestuurder bij het oogsten en maaien – al deze voordelen biedt het 
rijhulpsysteem WGS van SICK. Het systeem wordt ingezet voor de detectie en meting van zwaden van stro, oogst en maaigoed op 
het veld. Dankzij de geïntegreerde trackingfunctie levert het systeem exacte informatie over de positie en grootte van zwaden. Het 
in de voertuigcontroller geïntegreerde systeem zorgt er aan de hand van deze gegevens voor dat de landbouwmachine automatisch 
kan worden gepositioneerd en aangestuurd, en dat de snelheid geregeld en het totale oogstproces geoptimaliseerd wordt.
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Rijhulpsysteem WGS: de intelligente 
oogsthelper
Tot nog toe moest de bestuurder van de 
landbouwmachine de machine zo sturen 
dat de zwaden ook bij verschillen in vo-
lume en verloop toch zo goed mogelijk 
werden opgenomen, en werden gehakt 
of geperst tot transporteerbare en op-
slabare ronde of vierkante balen. Nu 
heeft hij met het WGS een intelligente 
oogsthelper aan zijn zijde. Het systeem 
bestaat uit een 2D-LiDAR-sensor (ook 
2D-laserscanner) TiM351 met geïnte-
greerde applicatiesoftware voor de her-
kenning van zwaden, die de meetresul-
taten direct doorgeeft aan het automa-
tiseringssysteem van het voertuig, maar 
ook informatie over stuurbewegingen en 
snelheid van de machine kan verwerken. 
De LiDAR-sensor wordt op het cabin-
edak van de machine gemonteerd en 

tast de bodem voor het voertuig dwars 
ten opzichte van de rijrichting af. Uit de 
gegevens maakt het WGS eerst het bo-
demprofiel, berekent de relatieve positie 
van de zwade tot het voertuig en volgt 
het profiel. Met behulp van de ontvan-
gen gegevens over de machinebeweging 
detecteert het systeem de zwade, slaat 
de posities op en traceert deze. Met deze 
informatie over de zwadetrajectorie kan 
de voertuigcontroller de trekker automa-
tisch langs de zwade sturen en optimaal 
positioneren voor het opnemen van het 
materiaal. Tegelijkertijd levert de bereke-
ning van het zwadevolume de basis voor 
een automatische snelheidsregeling – 
sneller rijden bij kleinere zwade, langza-
mer rijden bij hogere zwaarden. 

Integratievriendelijk systeemconcept

Door het duidelijke voordeel van rijhul-
psystemen voor landbouwmachines en 
-processen integreren steeds meer fabri-
kanten systemen zoals het WGS in hun 
landbouwmachines. Hierbij is het bo-
vendien van voordeel dat alle gemeten 
gegevens en voertuigdata direct in de 
sensor van het WGS worden verwerkt en 
een CAN-bus de gegevens beschikbaar 
stelt aan het automatiseringssysteem 
van een tractor of een mobiele oogst-
machine. Dit automatiseringssysteem 
gebruikt de resultaten zonder verdere 
rekenintensieve bewerking direct op het 
eigen hulpplatform voor de dwars- en 
snelheidsregeling. 

Aanzienlijke ontlasting van de bestuur-
der, betere benutting van het voertuig
Het WGS ontlast de bestuurder aanzien-
lijk – vooral bij lange werktijden zorgt het 
systeem ervoor dat de bestuurder kan 
rijden vrijwel zonder vermoeid te raken. 
Het systeem voorkomt tijdrovende en du-
re storingen, bijvoorbeeld aan veldhak-
selaars of balenpersen, optimaliseert 
tegelijkertijd de belasting en reduceert 
zo de werktijd op het veld. (as)

Het rijhulpsysteem WGS bepaalt de positie en het hoogteprofiel van de zwade.

Het rijhulpsysteem WGS is gebaseerd op de 
2D-LiDAR-sensor TiM.



OPGELET OP HET PLATFORM

MET RIJHULPSYSTEEM APS ONGEVALLEN 
EN BOTSINGEN VOORKOMEN 
De bij de grondafhandeling van vliegtuigen ontstane schade ter hoogte van meerdere 
miljarden dollar per jaar leidt tot hoge uitkeringen van de verzekeraars. De gronddien-
sten worden derhalve belast met hoge verzekeringspremies. 
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>> Om schade te voorkomen vertrouwt 
Lufthansa LEOS GmbH bij het rangeren 
van vliegtuigen op de laserscannererva-
ring van SICK en test het rijhulpsysteem 
APS op hun vloot pushbacktrucks. 

LEOS exploiteert op de luchthavens van 
Frankfurt en München een vloot van in 
totaal 38 pushbacktrucks. Iedere push-
backtruck wordt per dag acht tot vijftien 
keer ingezet. Daarbij kunnen deze trucks 
tegen objecten of andere voertuigen in 
de manoeuvreerzones of hangaar bot-
sen.

Botsingswaarschuwing en rijhulp voor 
pushbacktrucks
Om bestuurders van pushbacktrucks 
bij het veilig rangeren van vliegtuigen te 
ondersteunen, heeft SICK in samenwer-
king met LEOS het rijhulpsysteem APS 
(Aircraft Protection System) ontwikkeld. 
Het systeem ontlast de bestuurder en 
verlaagt het botsings- en ongevalsrisico, 
waardoor hoge reparatie- en uitvalkos-
ten, en stilstandstijden kunnen worden 
vermeden. Samengevat: dankzij het ge-
bruik van APS kunnen vliegtuigen effici-
ent en veilig gerangeerd worden.

Bepaling van het vliegtuigtype
De pushbacktruck zonder towbar grijpt 
het neuswiel en tilt het op. Het neuswiel 
ligt nu met zijn gewicht in het centrum 
van de pushbacktruck en de bestuurder 
neemt de controle over het vliegtuig over. 
2D-LiDAR-sensor (ook 2D-laserscanner) 
LMS511 is met de uitlijning naar ach-
teren aan de pushbacktruck bevestigd 
en bewaakt parallel aan de bodem het 
totale gebied onder het vliegtuig. “De 
laserscanner detecteert de wielen van 
het hoofdonderstel van het vliegtuig en 
het rijhulpsysteem APS bepaalt aan de 
hand van de onderstelgeometrie het 
vliegtuigtype. Het APS beschikt over een 
database met verschillende vliegtuig-
typen en toont de bestuurder van de 
pushbacktruck een keuzelijst op het dis-
play met alle bij de onderstelgeometrie 
passende vliegtuigtypen. De bestuurder 
selecteert het juiste vliegtuig en beves-
tigt zijn keuze”, legt Michael Doll, projec-
tingenieur bij Lufthansa LEOS GmbH, uit.

Onzichtbaar tapijt onder het vliegtuig
Het rijhulpsysteem APS bewaakt het 
pushbacktraject, toont de bestuurder al-

le obstakels en waarschuwt op tijd voor 
mogelijke botsingen. Het systeem be-
staat uit een 2D-LiDAR-sensor LMS511 
en een touchdisplay met geïntegreerde 
computer inclusief applicatie software. 
Met de geïntegreerde installatiewizard 

kan het APS eenvoudig in gebruik ge-
nomen en geconfigureerd worden. “De 
LiDAR-sensor detecteert eigenlijk alles 
wat zich onder, links en rechts naast en 
achter het vliegtuig bevindt. De waar-
schuwingszones kunnen individueel wor-
den vastgelegd. Het scanvlak ligt als een 
onzichtbaar tapijt onder het vliegtuig”, 

De LMS511 meet de wielen van het vliegtuig 
voor de herkenning van het vliegtuigtype.

Het rijhulpsysteem APS ondersteunt bestuur-
ders van pushbacktrucks bij het rangeren 
van vliegtuigen.

legt Thomas Killmaier, COO van Lufthan-
sa LEOS GmbH, het principe uit. “Alles 
wat deze zone in het rangeertraject van 
het vliegtuig binnenkomt, wordt op het 
display rood weergegeven. Op basis van 
een geconfigureerde waarschuwings-
strategie wordt de bestuurder geïnfor-
meerd over een mogelijk botsing tussen 
een object en het vliegtuig.” 

Het rangeren van vliegtuigen vormt een 
grote uitdaging voor de bestuurders van 
pushbacktrucks. Tijdens het rangeren 
kunnen de vliegtuigen het zicht van de 
bestuurder belemmeren. Daarbij komen 
de beperkingen door de weersomstan-
digheden, want vliegtuigen moeten bij 
ieder weer worden gerangeerd. “Het 
werk van pushbacktruckbestuurders is 
complex. Ze moeten vele handelingen 
tegelijkertijd weten te klaren. Het rijhul-
psysteem helpt, maar grijpt niet in het 
systeem in. De bestuurder ziet meteen 
dat het systeem functioneert, de sen-
soren herkennen ieder object. Hij moet 
ondervinden dat het systeem hem daad-
werkelijk helpt. De bestuurder moet het 
systeem echter goed kunnen handelen”, 
merkt Michael Doll op. De ontwikkelaars 
van SICK configureren samen met de 
pushbacktruckbestuurders de optimale 
akoestische waarschuwingsfrequentie, 
zodat bestuurder en rijhulp elkaar per-
fect aanvullen.

Behalve op luchthavens worden de sen-
soren van SICK ook in andere, uiteenlo-
pende toepassingen, bijvoorbeeld bui-
tentoepassingen, met succes ingezet om 
botsingen te voorkomen. Zo zorgen de 
LiDAR-sensoren van SICK in container-
havens wereldwijd voor een botsingsvrij 
gebruik van kranen en containers.

Lufthansa LEOS (Lufthansa Enginee-
ring and Operational Services GmbH) is 
een dochteronderneming van Lufthan-
sa Technik AG dat is gespecialiseerd in 
gronddiensten voor grote Duitse luchtha-
vens. Tot de kerncompetenties van LEOS 
behoren met name het rangeren van 
vliegtuigen, transporteren van crews en 
het onderhouden van apparaten en voer-
tuigen voor gronddiensten. (as)
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Met mobiele werkmachines waaronder bouw- en mijnbouwmachines voor boven- en ondergronds werk, 
land- en bosbouwmachines, gemeentelijke en speciale voertuigen, gebeuren vaak ongevallen bij het ran-
geren en achteruitrijden.  Voor de bewaking van zones die niet kunnen worden ingezien en zones achter 
mobiele werkmachines is met de voor buitentoepassingen geschikte 3D-vision-sensor Visionary-B CV van 
SICK een actief rijhulpsysteem beschikbaar dat personen en objecten in de dode hoek veilig herkend en 
waarschuwt voor botsingen. 

3D-SNAPSHOT – TWEEOGENPRINCIPE VOOR EFFECTIEVE INZET BUITEN

ZICHT OP DE DODE HOEK: ACTIEVE BOT-
SINGWAARSCHUWING VOOR MOBIELE 
AUTOMATISERING
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>> Veel botsingen en ongevallen kun-
nen worden voorkomen als bestuurders 
of machineoperators worden geholpen 
door geschikte techniek. Actief waar-
schuwen alleen is echter niet genoeg – 
het rijhulpsysteem moet ook in staat zijn 
om objecten op hun relevantie voor een 
botsingwaarschuwing te onderscheiden. 

Visionary-B CV is ontworpen als actief 
systeem. Op het moment dat een object 
zich in een van de ingestelde detectie-
zones bevindt, geeft het systeem een 
akoestisch en optisch signaal. In tegen-
stelling tot passieve bewakingsoplossin-
gen hoeft de bestuurder niet steeds de 
monitor in het oog te houden. Hij kan 
zich helemaal op de besturing van het 
voertuig concentreren en wordt toch op 
tijd gewaarschuwd door het systeem 
voor kritische situaties. 

Visionary-B CV: 3D-botsingwaarschu-
wing als plug-and-play-systeemoplossing
Het systeem bestaat uit minimaal één 
sensorkop, een analyse-eenheid, een 
2D-monitor en de complete mechani-
sche en elektrische installatieacces-
soires. Bovendien vormt het systeem 
een 2-in-1-oplossing, omdat het zowel 
een actieve 3D-sensor voor botsing-
waarschuwing als een geïntegreerde 
2D-livecamera verenigt. Daarmee is een 
2D-livebeeld voor de bestuurder beschik-
baar, maar worden ook de activiteiten in 
de laatste bedrijfsuren geregistreerd. 
Op een montagehoogte tussen 1 m en 
2,4 m beveiligt een detectiehoek van 
105° x 90° een dode zone achter het 
voertuig met een lengte van 6 m en een 
breedte van 4 m. Een analyse-eenheid 
verwerkt de 3D-beeldgegevens, deelt de 
objecten aan de hand van de gemeten 

waarden in verschillende klassen in en 
negeert met behulp van intelligente algo-
ritmes objecten die niet relevant zijn voor 
een botsingwaarschuwing. Tegelijkertijd 
stuurt de analyse-eenheid het 2D-live-
beeld en de signalen voor het alarm naar 
de monitor in de bestuurderscabine die 
naast een akoestische ook een optische 
waarschuwing geeft.

Stereoscopisch principe en 
3D-snapshottechnologie
Voor de betrouwbaarheid van de bot-
singwaarschuwing, maar ook voor de 
acceptatie door de bestuurders is het 
bepalend dat het hulpsysteem gevaren 
betrouwbaar herkent en deze kan onder-
scheiden van de normale werkomgeving. 
Dit is mogelijk door de objectdetectie op 
basis van het stereoscopisch principe 

waardoor zowel de aanwezigheid van 
personen en objecten als de afstand 
tot het voertuig ruimtelijk kan worden 
gedetecteerd. Twee camera's in de sen-
sorkop nemen daarvoor de omgeving 
vanuit licht verschillende posities op. Het 
analysesysteem berekent uit deze beide 
perspectieven de diepte-informatie – de 
derde dimensie. Uit deze 3D-beeldinfor-
matie berekent de 3D-vision-sensor de 
breedte en hoogte van objecten. Zo de-
tecteert het systeem het verschil tussen 
personen en objecten waarvan een mo-
gelijk botsinggevaar uitgaat en niet bot-
singrelevante objecten zoals stoepran-
den of oneffenheden. Het rijhulpsysteem 
waarschuwt de bestuurder dus alleen in 
echt kritische situaties.

Rijhulpsysteem Visionary-B voor botsingwaarschuwing in ruwe omgevingen.
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Met de geïntegreerde gegevensanalyse 
is het mogelijk twee objectklassen voor 
buitentoepassingen betrouwbaar te de-
tecteren. Onder objectklasse 1 vallen al-
le kleine objecten. Onder objectklasse 2 
grotere objecten, echter geen langgerek-
te objecten zoals muren. Deze worden 
in objectklasse 2 genegeerd. Een confi-
guratie waarbij alleen voor objecten van 
klasse 2 wordt gewaarschuwd is bijvoor-
beeld geschikt voor smalle inritten zodat 
er geen onnodige en storende waarschu-
wingssignalen worden gegeven. 

De flexibele configuratie van alarmzones 
helpt bovendien om de alarmmelding te 
kwalificeren zodat de bestuurder ade-
quaat kan reageren. Zo voorkomt de 
Visionary-B CV betrouwbaar valse alar-
men. De bestuurder wordt alleen geïn-
formeerd als het echt kritisch wordt.

Naast beoordeling en indeling van ge-
detecteerde objecten kan het modulaire 
concept van Visionary-B CV bovendien 
het rijhulpsysteem ook afstemmen op 
het voertuig en de specifieke toepassing. 

Hiervoor zijn verschillende systeemconfi-
guraties beschikbaar: met een sensor-
kop voor de bewaking in één rijrichting, 
met twee sensorkoppen waartussen au-
tomatisch wordt omgeschakeld, bijvoor-
beeld vooruit en achteruit rijden, en met 
twee simultaan werkende sensorkoppen 
die tegelijkertijd de omgeving of de ruim-
te achter bijzonder grote en onoverzich-
telijke voertuigen in het oog houden.

Gemaakt oor buitentoepassingen en de 
hoogste beschikbaarheid in ruwe omge-
vingen
Het rijhulpsysteem Visionary-B CV is 
speciaal ontwikkeld voor buitentoepas-
singen op basis van de talrijke doelap-
plicaties in mobiele automatisering en 
overtuigt met een zeer hoge robuust-
heid. De sensorbehuizing met bescher-
mingsgraad IP69K is geschikt voor om-
gevingstemperaturen van −40 °C tot 
+75 °C. Bovendien voldoet de behuizing 
aan de hoogste eisen voor schok- en 
trilbestendigheid. De analyse-eenheid – 
vaak beschermd te installeren in de be-

stuurderscabine – is met beschermings-
graad IP67 en een temperatuur van -20 
°C tot +40 °C eveneens ontwikkeld voor 
een lange levensduur en ruwe omge-
vingen. De in de praktijk geverifieerde 
algoritmes zorgen ervoor dat ook direct 
zonlicht, regen, vochtigheid en daardoor 
glanzende wegdekken en andere omge-
vingsinvloeden de betrouwbare detectie 
van objecten en daarmee de botsing-
waarschuwing niet beperken.

Mobiele automatisering biedt veelzijdige 
inzetmogelijkheden
Door het rijhulpsysteem voor buiten-
toepassingen Visionary-B CV zijn voor 
uiteenlopende branches in mobiele 
automatisering vele interessante toe-
passingsmogelijkheden mogelijk. Op 
graafmachines bijvoorbeeld beveiligt de 
variant met twee omschakelende sensor-
koppen de ruimte achter het voertuig net 
zo betrouwbaar als de door de graafarm 
niet zichtbare zone. Frontladers, kiep-
wagens of walsmachines zijn typische 
voorbeelden voor bouw- en mijnbouw-

De 3D-vision-sensor Visionary-B herkent personen en objecten in de dode hoek betrouwbaar 
en geeft een waarschuwing uit. Botsingwaarschuwing bij walsmachine.
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machines die met behulp van het actie-
ve rijhulpsysteem van SICK aanzienlijk 
veiliger kunnen worden gebruikt. Ook 
bestuurders van voertuigen in land- en 
bosbouw profiteren van de Visionary-B 
die potentiële gevaren en ongevallen 
op tijd herkent en actief daarvoor waar-
schuwt. Minder beschadigingen aan de 
voertuigen reduceren de uitvaltijden van 
de machines en garanderen de best mo-
gelijke beschikbaarheid – dit is vooral tij-
dens de oogsttijd van groot belang. Ook 
bij gemeentelijke en speciale voertuigen, 
bijvoorbeeld voor het ophalen van vuil-
nis, houdt Visionary-B de dode hoek al-
tijd in het oog en helpt zo de bestuurder 
effectief bij het sturen van het voertuig.

Naast de beschreven voorbeelden biedt 
het hoogontwikkelde rijhulpsysteem tal-
rijke verdere toepassingsmogelijkheden. 
Het is op ieder moment mogelijk deze 
ook op bestaande voertuigen te reali-
seren – alle varianten van Visionary-B 
kunnen direct door de OEM in nieuwe 
voertuigen worden ingebouwd, maar zijn 
ook beschikbaar als eenvoudig te confi-
gureren totaaloplossing voor inbouw in 
bestaande voertuigen of als dealeroptie.

Visionary-B PS voor nog meer flexibiliteit
De Visionary-B levert precies de gege-
vens die nodig zijn voor een optimale 
rijhulp en is perfect afgestemd op het 
voorkomen van botsingen bij mobiele 
werkmachines. De Visionary-B PS is bin-
nenkort beschikbaar als verdere variant 
in de productfamilie Visionary-B waar-
mee klanten ook andere applicaties naar 
wens kunnen oplossen. De Visionary-B 
PS heeft daarbij dezelfde eigenschappen 
als het gaat om gegevenskwaliteit en ro-
buustheid als de Visionary-B CV. Hierbij 
worden de onbewerkte 3D-gegevens, 
objectklassen en -posities, evenals het 
2D-camerabeeld door de analyse-een-
heid beschikbaar gesteld als dataflow 
via ethernet. Bij deze variant hoeft dus 

geen monitor te worden ingezet. Of het 
nu gaat om de positioneren bij overla-
den, objecttracking of spoorgeleiding 
langs wijnstokken, de combinatie van 
onbewerkte 3D-gegevens, 2D-camera-
beelden en voorbewerkte gegevens in 
de vorm van objectposities en -klassen 
biedt voor uiteenlopende applicaties de 
juiste oplossing. Vooral in ruwe buiten-
omgevingen kunnen processen zo effi-
ciënter, preciezer en milieuvriendelijker 
worden gerealiseerd. (as)

Botsingwaarschuwing bij veldhakselaars.

In de haven bewaakt de Visionary-B de ruimte achter de reach stacker.
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> > De aan de drone gekoppelde 3D-Li-
DAR-sensor LD-MRS 4-Layer UAV van 
SICK heeft ondanks de lichte construc-
tie een zeer grote actieradius van 300 
m. Zelfs bij zwarte objecten (10 procent 
remissie) bedraagt de actieradius nog 
50 m. Daardoor worden ook pinguïns 
die met hun zwarte rug naar de drone 
staan gedetecteerd door de sensor. De 
3D-LiDAR-sensor detecteert de omge-
ving compleet en verkort dankzij de geïn-
tegreerde objecttracking de duur van de 
dierentelling op het grote populatieop-

pervlak van meerdere weken tot enkele 
uren.

Maar niet alleen de wetenschap is geïn-
teresseerd in de veelzijdige applicatiemo-
gelijkheden van de nieuwe technologie. 
De meeste meet- en bewakingsopgaven 
waarvoor tot nog toe helikopters nodig 
waren, kunnen nu door de veel kosten-
gunstiger UAV's (Unmanned Aerial Vehi-
cle), ook onbemande luchtvaartuigen 
of drones genoemd, worden uitgevoerd. 
Pijpleidingen, hoogspanningstrajecten, 
maar ook windenergieparken kunnen zo 

De lichte 3D-LiDAR-sensor LD-MRS helpt bij 
de observatie van pinguïns.

SENSOREN VOOR DRONES 

DE 3D-LIDAR-SENSOR LD-MRS DETECTEERT DE 
PINGUÏN OOK IN ZWART PAK

Hoe donkerder het object, hoe moeilijker de detectie op toenemende afstand. De pin-
guïns in het zuidpoolgebied mogen echter hun zwarte pak aanhouden. Een drone 
met de geïntegreerde LiDAR-sensor, ook laserscanner, herkent ook deze dieren 
betrouwbaar. Voor onderzoekers en wetenschappers die pinguïnkolonies in kaart 
brengen en tellen om dringend benodigde informatie te verkrijgen over de effec-
ten van de wereldwijde klimaatverandering is de combinatie van LiDAR-sensor 
en vliegende robots een gewenste nieuwe technologie.
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goed worden bewaakt en onderhouden. 
Dankzij de grote actieradius en de hoge 
resolutie van de meettechniek controle-
ren ook in de bosbouw UAV's het bomen-
bestand op hoogte, afstanden, aantal 
en diversificatie. Precieze 3D-mapping 
om stortgoed op kolen-, erts- en vuil-
nisbergen te inventariseren wordt net 
zo eenvoudig als het meten en in kaart 
brengen van rivieren, kanalen en kust-
delen. In combinatie met een multispec-
trale camera verzamelen de intelligente 
meetsensoren aan boord van UAV's alle 
benodigde gegevens, om bijvoorbeeld op 
bananenplantages de biomassa en de 
benodigde kunstmest te bepalen.

De 3D-LiDAR-sensor LD-MRS werd oor-
spronkelijk ontwikkeld voor de auto-
motive-markt, maar in eerste instantie 
geschikt gemaakt voor de industriële 

markt. “De sensor is ideaal voor de ruwe 
omgevingscondities in havens en mijnen 
omdat deze met de multi-echo-tech-
nologie ook betrouwbaar door stof en 
regen kan scannen. Op grond van de 
toenemende vraag vanuit de markt voor 
dronetoepassingen zijn wij in eerste in-
stantie gestart met de doorontwikkeling 
van de software”, legt Sandra Wienbe-
ck, productmanager Identification and 
Measuring bij SICK AG in Hamburg, uit. 
In samenwerking met het Robotics In-
novation Center van het Duitse onder-
zoekscentrum voor kunstmatige intelli-
gentie (DFKI) werd voor de LD-MRS een 
ROS-driver (Robot Operating System) 
gemaakt waarmee de sensor eenvoudig 
in robotapplicaties kan worden geïnte-
greerd. 

In combinatie met een multispectrale came-
ra verzamelen de intelligente meetsensoren 
aan boord van UAV's alle benodigde gege-
vens.

Uitgerust met meettechniek voeren UAV's 
meet- en bewakingstaken uit, zoals het kaart 
brengen van de populatie.

Voor de speciale toepassing in een UAV 
ligt de uitdaging vooral in een drastische 
gewichtsreductie van de sensor. Daarom 
werd de hardware van het apparaat on-
der evaluatie van geschikte materialen 
verder geoptimaliseerd, waarbij de ro-
buustheid van een industrieel product 
behouden bleef. Met een gewicht van 
momenteel 770 gram en de bescher-
mingsgraad IP69K is de LD-MRS tot nog 
toe de lichtste sensor met de grootste 
actieradius op de markt voor dronetoe-
passingen. Daarbij is hij zo robuust dat 
hij volgens Sandra Wienbeck “ook na 
een val in de modder blijft werken”.

Tijdens het vliegen wekt een drone aan-
zienlijke trillingen op die kunnen leiden 
tot significante meetstoringen bij een 
geïntegreerde sensor. “Het is ons gelukt 
om de riskante resonanties met behulp 
van simulaties en gegevens uit uiteenlo-
pende applicaties uit te sluiten. Hoewel 
het een industrieel product is, vonden 
wij bij de ontwikkeling ook het design en 
de haptiek belangrijk. Uitgaande van de 
principes uit de aerodynamica hebben 
wij door talrijke aanpassingen een op-
timale verhouding tussen stabiliteit en 
lichtheid bereikt”, aldus Sandra Wienbe-
ck. De succesvolle inzet bij de pinguïns 
op de Zuidpool laat zien dat dit de moei-
te waard is geweest. (as)
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GEAUTOMATISEERD LEGEN VAN CONTAINERS ONTLAST BESTUURDERS VAN VUILNISWAGENS 
EN HET STADSVERKEER

SLIM VUILNIS OPHALEN:  
GEEN MEERIJDERS MEER
Dagelijks hebben bestuurders van vuilniswagens te kampen met verkeerd geparkeerde auto's, smalle straten, ongeduldige auto-
bestuurders, hitte, koude of onweer. Dat kan nu anders. De nieuwe slimme vuilniswagens in het Noord-Italiaanse Asti ontlasten 
vuilniswagenbestuurders en het stadsverkeer, en verlagen daarbij ook nog eens de exploitatiekosten door tijdswinst en een ver-
laging van de personeelskosten. De automatisering en digitalisering van de afvalverwerking ontwikkelen zich in een rap tempo.

> > Door de integratie van sensoren en 
sensorsystemen in speciale en gemeen-
tevoertuigen ontstaan intelligente, in het 
alledaagse werk eenvoudig toepasbare 
oplossingen die voldoen aan de vraag 
naar een snellere afhandeling van het 
werk en lagere proceskosten. Het voor 
de afvalverwerking en stadsreiniging in 
Asti verantwoordelijke Asti Servizi Pubbli-

ci SPA, Asp, gebruikt voor het verzamelen 
van het huisvuil in een pilotproject het 
zogenaamde 2Side-systeem. Het 2Si-
de-systeem bestaat uit een vuilniswagen 
met robotarm, geautomatiseerde grij-
parmtechniek en bijpassende afvalcon-
tainers met Kinshofer-grijparmtechniek. 
De totaaloplossing is het resultaat van 
een samenwerking tussen het Italiaan-

se bedrijf Ecologia Soluzione Ambiente 
(ESA) en de Spaanse fabrikant van afval-
containers, CONTENUR, S.L. Sensoren 
van SICK zorgen voor de perfecte auto-
matische positionering van de grijparm. 

“Wij hebben een voertuig ontwikkeld dat 
afvalcontainers van beide straatkanten 
automatisch opnemen en in de vuilnis-
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wagen legen kan. Daarvoor hoeft de be-
stuurder het voertuig niet te verlaten en 
kan het werk zonder verder personeel 
worden uitgevoerd”, legt Giovanni Ber-
tozzi, projectmanager bij Ecologia Soluzi-
one Ambiente (ESA), uit.

De procedure
De bestuurder rijdt op zijn goede naar 
de containers. Een afstandssensor geeft 
de afstand tussen voertuig en container 
aan. De bestuurder start het legingspro-
ces met een joystick. En draaiende grij-
parm beweegt naar de straatkant waar-
op de container staat. Deze positioneert 
zich automatisch in de juiste container-
grijppositie, tilt de container over het 
voertuig en opent de bodemklep van de 
container. De grijparm zet de lege con-
tainer weer terug op zijn positie. De vuil-
niswagen rijdt door en de straat is weer 
vrij. Dit hele proces duurt maximaal 80 
seconden. 

Alle werkfuncties inclusief de sensorge-
gevens worden in een centrale controller 
verwerkt. De in de pilotfase verder geop-
timaliseerde software zorgt voor de pre-
cieze en snelle aansturing van complexe 
functies. Sensoren met CANopen-inter-
face leveren betrouwbaar de daarvoor 
benodigde gegevens. 

De sensoren
“Een bijzonder kenmerk van ons sys-
teem is de snelheid. Daarvoor hebben 
we precieze door de sensoren gemeten 
gegevens nodig”, beschrijft Giovanni Ber-
tozzi de vereisten. “In het 2Side-systeem 
gebruiken we afstandssensoren die de 
afstand tussen voertuig en container 
exact detecteren. Dat is de basisinforma-
tie voor neigingsensor, trekdraadenco-
der en absolute encoder, die de daarbij 
passende sensorwaarden voor de nei-
ging van de telescopisch uitschuifbare 
zwenkarm en de uitschuifafstand van de 
grijper leveren.”

Precieze hoekmeting in compacte con-
structie
De eendimensionaal werkende nei-
gingssensor TMS61 van SICK levert de 
informatie over de gewenste of vereiste 
neiging van de telescopisch uitschuifba-
re zwenkarm met grijper. Dankzij meet-
bereik van 360° en het vrij instelbare 
nulpunt kan de sensor flexibel in uiteen-
lopende inbouwsituaties worden ingezet. 
De neigingssensor TMS61 stelt nieuwe 
normen met betrekking tot afmetingen, 
flexibiliteit en performance. De sensor 
in de kleine, robuuste kunststofbehui-
zing biedt een zeer goede resolutie en 
meetnauwkeurigheid – en dat over het 
gehele meetbereik en bij uiteenlopende 
omgevingscondities. Via de CANopen-in-
terface kunnen vele apparaatparame-
ters worden aangepast, zodat de sensor 
optimaal kan worden afgestemd op de 
toepassing.

Voor het geautomatiseerd legen van de 
vuilniscontainers moet de precieze po-
sitie van de grijparm worden gedetec-
teerd. In het 2Side-systeem bepalend 
de compacte absolute encoder AHS/
AHM36 CANopen de draaibeweging van 

Het succesvolle en tevreden projectteam v. l. n. r.:  Valentini Alessio (Ecologia), Mirco Dibene-
detto (SICK), Maurizio Laiolo (ASP) en Giovanni Bertozzi (Ecologia).
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de grijparm. De robuuste en slanke trek-
draadencoder EcoLine detecteert het 
uitschuiftraject van de grijparm betrouw-
baar dankzij de hoge herhalingsprecisie. 
Met behulp van de verzamelde sensor-
waarden kan de grijparm exact worden 
gepositioneerd. 

Voor het realiseren van herhalende be-
wegingsprocessen moeten de hoek en 
de positie van de 360° draaiende grij-
parm ten opzichte van het onderstel be-
kend zijn. De absolute encoders AHS/
AHM36 zijn dankzij het compacte en ro-
buuste ontwerp en de hoge herhalings-
precisie de passende sensoroplossing.

Modulaire trekdraadencoder EcoLine in 
minimodel
De productfamilie EcoLine Is met het 
slanke model ideaal voor inbouwsitua-
ties met weinig ruimte. Dankzij de mo-
dulaire opbouw is een grote keuze aan 
meetlengtes, interfaces en encoders be-
schikbaar. De in de spoel geïntegreerde 

veer en de koppelingsvrije adaptatie zor-
gen voor een hoge precisie en stabiliteit. 
De speciale uitgangsnozzle beschermt 
de meetdraad tegen trilschade. 

Absolute encoder AHS/AHM36 CANopen
De absolute encoders AHS/AHM36 CA-
Nopen scoren hoge cijfers als het gaat 
om flexibiliteit en diagnose. Door de 
draaibare stekker en verschillende mon-
tagemogelijkheden passende de enco-
ders in vrijwel iedere applicatie. Encoder-
parameters zoals resolutie of telrichting, 
en het uitgeven van diagnosegegevens 
kunnen in het CANopen-netwerk of via 
de Handheld Programming Tool PGT-12-
Pro worden aangepast. Met het grote 
bedrijfstemperatuurbereik van -40 °C 
tot +85 °C en de beschermingsgraad tot 
IP67 kan deze encoder ook in ruwe om-
gevingscondities worden ingezet.

Hoeken, posities of snelheden – en-
coders en neigingssensoren van SICK 
maken bewegingen meetbaar. Ze zetten 
ontvangen signalen meteen om in gege-
vens en sturen deze data door naar de 
procescontroller of cloud.

De slanke trekdraadencoder Encoder detecteert het uitschuiftraject van de grijparm betrouwbaar.

Levert de basisinformatie: afstandssensor DT50-2.
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De perfecte combinatie van meetcapa-
citeit en afmetingen: afstandssensor 
DT50-2 
Op basis van de gepatenteerde en verder 
verbeterde HDDM™-lichtlooptijdtechno-
logie meten de sensoren uit de product-
familie Dx50-2 precies en betrouwbaar: 
tot 10 m op zwart en tot 30 m op wit. 
De Dx50-2-sensoren hebben een intuï-
tief display waardoor tijdsbesparing bij 
installatie- en inbedrijfname kan worden 
bereikt. De hoge cyclustijd van de senso-
ren levert tot 3000 afstandswaarden per 
seconde voor de hoogste productiviteit 
en proceskwaliteit. Dx50-2-sensoren zijn 
robuust, temperatuurbestendig en kun-
nen ook in een ruwe omgeving worden 
ingezet. Omdat snelheid en reikwijdte 
flexibel kunnen worden ingesteld, kun-
nen de Dx50-2-sensoren aan iedere ap-
plicatie worden aangepast. 

Comfort in de cabine
Een monitor in de bestuurderscabine vi-
sualiseert via een externe camera en dis-
play de procesdata van de activiteiten. 
Op het display wordt de bedrijfsstatus 
van het systeem getoond en aangege-
ven waar correcties door de bestuurder 
nodig zijn. Hij kan ingrijpen of het proces 
stoppen, als bijvoorbeeld voetgangers te 
dicht in de buurt van de grijper komen.

De bestuurder hoeft de wagen niet te 
verlaten om containers te legen. Asti Ser-
vizi Pubblici SPA heeft voor het pilotpro-
ject met het 2Side-systeem hun meest 
ervaren bestuurders ingezet en cyclustij-
den van 80 seconden en minder bereikt. 
Ook voor de bestuurder is het een voor-
deel, dat hij het stadsverkeer vrijwel niet 
hindert. 

De totaaloplossing 2Side-systeem is een 
voorbeeld voor eigentijdse afvalverwer-
king. 

Met de esthetisch aantrekkelijke con-
tainers past het systeem goed in de 
stedelijke omgeving en biedt efficiënte 
en tijdbesparende alternatieven voor 
de klassieke vuilophaaldienst. Omdat 
de voertuigen door slechts één persoon 
worden bediend, moet de techniek de 
bestuurder zo goed mogelijk ondersteu-
nen bij zijn werk. Daarbij helpen senso-
ren van SICK. (as)

“Een bijzonder kenmerk van ons systeem is de snel-
heid. Daarvoor hebben we precieze door de sensoren 

gemeten gegevens nodig.”

Giovanni Bertozzi, projectmanager bij Ecologia Soluzione Ambiente (ESA)

De esthetisch aantrekkelijke containers pas-
sen in iedere stedelijke omgeving.

Een monitor in de bestuurderscabine visualiseert de activiteiten.
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FIT VOOR MOBIELE AUTOMATISERING – ENCODERS VAN SICK 

ALLEEN GECONTROLEERDE BEWEGINGS-
PROCESSEN KAN MEN VERBETEREN

Wedden, dat…?
…je met behulp van een graafbak de arm van een platenspeler precies zetten twee 
songs van een LP kunt leggen of met twee graafmachines zes sokken in vier minuten 
kunt ophangen. Ja, dat is mogelijk. Met deze graafbak- of fijngevoeligheid wonnen 
kandidaten hun weddenschappen in de televisieshow ‘Wedden, dat…?’. Wat handige 
graafmachinefans voor de lol uitgeprobeerd hebben, namelijk een werkmachine su-
perprecies te manoeuvreren, gebeurt vandaag de dag reeds geautomatiseerd in de 
land- en bosbouw, in wegen- en mijnbouw etc.

>> Mobiele werkmachines ontwikke-
len zich in toenemende mate tot high-
techsystemen en voeren geautomati-
seerd met hoge precisie en efficiëntie 
hun taken uit. Iedere beweging kan duur 
komen te staan. Maar wie geeft u de 
zekerheid dat de bewegingscycli in uw 
geautomatiseerde processen daadwer-
kelijk precies en efficiënt worden uitge-
voerd? Encoders van SICK. Ze meten 
de exacte snelheid, omkering, afstand 
of hoek van een beweging en sturen de 

resultaten in de vorm van verwerkbare 
gegevens door naar de procescontroller 
of de cloud. 

Magnetostrictieve technologie rondt 
portfolio af
Het aanbod encoders van SICK bestaat 
uit optische en robuuste magnetische 
encoders voor exacte metingen in uit-
eenlopende applicaties. Rotatieve en-
coders zijn verkrijgbaar als incremente-
le en absolute encoders. Het portfolio 

Absolute encoders uit de productfamilie AHS/
AHM36 CANopen – flexibel, slim, compact.
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wordt afgerond met neigingssensoren 
die hoeken in één of twee assen contact-
loos meten. In de lineaire meettechniek 
zijn magnetostrictieve lineaire encoders 
beschikbaar voor meting en positione-
ring van hydraulische cilinders. 

Vooral bij hydraulische werkmachines 
groeit de vraag naar lineaire sensorsys-
temen. Met de speciaal voor de mobie-
le automatisering ontwikkelde lineaire 
encoder MAX reageert SICK op de vraag 
van klanten naar een robuuste en su-
perprecieze hydraulische meettechniek. 
Met de meetmethode op basis van de 
magnetostrictie is een contactloze en 
daarmee slijtvrije en absolute meting 
mogelijk. Bovendien zijn de impulsen on-
gevoelig tegen omgevingsinvloeden zoals 
temperatuur, schokken en vuil.

De juiste feedback voor de exacte posi-
tionering
Met de lineaire encoders MAX48 en 
MAX30 scoort SICK opnieuw de beste 
cijfers bij encoders. MAX30 heeft de mo-
menteel kleinste behuizing op de markt 
met een diameter van 30 mm en een 
lengte van 21 mm. 

In combinatie met verdere sensoroplos-
singen (systemen voor het meten van 
hoeken en hellingen) neemt de meer-

waarde van lineair metende encoders 
op het gebied van de mobiele werkma-
chines nogmaals toe. Door het verza-
melen van informatie over toestand en 
processen rondom de machine kunnen 
gedetailleerde analyses uitgevoerd, pre-
ventieve maatregelen afgeleid (Predic-
tive Maintenance 4.0) en hulpsystemen 
ondersteund worden.

Een voorbeeld voor de succesvolle sa-
menwerking van verschillende sensor-
systemen met encoders in één toepas-
sing is het geautomatiseerde legen van 
afvalcontainers in het Italiaanse Asti (zie 
artikel pag. 18-21). 

Andere voorbeelden zijn de nivellering 
van graafarmen en de detectie van 
draaikransposities bij mobiele kranen. 
Absolute encoders AHS/AHM36, nei-
gingssensoren TMS/TMM88 en trek-
draadencoders EcoLine zetten de ont-
vangen signalen meteen om in gegevens 

en sturen deze data door naar de pro-
cescontroller of de cloud.

Wedden dat je in het drukke stadsver-
keer een glasbak langs de weg binnen 
80 seconden of minder kan legen? En 

dat op verschillende afhaalpunten? Of 
dat je met een graafmachine automa-
tisch op de centimeter precies grint kunt 
storten of op de graad precies een kilo-
meter lange snelwegwal kunt afgraven? 
En daarbij raakt de graafarm geen hoog-
spanningskabel of gasleiding? Ja dat al-
lemaal en nog meer kan efficiënt worden 
gerealiseerd met robuuste en intelligente 
sensoren voor uitdagende toepassingen 
in mobiele werkmachines. (as)

Neigingssensoren TMS/TMM88 – voor 
superprecieze metingen in ruwe omgevings-
condities.

Geheel automatische spoorgeleiding: een 
belangrijke stap naar de autonome tractor.

Afgraven van snelwegwallen volautomatisch 
en op de graad precies.

Dieptecontrole: beschadigingen aan kabels 
worden vermeden.
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NIEUWE UITDAGINGEN BIJ DE INZET VAN AUTOMATISCH GELEIDE VOERTUIGEN

INTELLIGENT GEANTICIPEERD 
Automatisch geleide voertuigen (AGV) en bestuurderloze transportsystemen spelen een belangrijke rol bij de flexibilisering van 
productie- en logistieke processen. De mobiele helpers vormen individueel of in combinatie met andere systemen de technische 
voorlopers van cyber-fysische productiesystemen in de zin van Industrie 4.0 en Smart Factory – als AGV autonoom rijden en als 
bestuurderloos transportsysteem zichzelf organiserend en optimaliserend.

>> De features van automatisch gelei-
de voertuigen en bestuurderloze trans-
portsystemen moeten na uitvoerige 
risicoanalyses met behulp van veilig-
heidsgerichte componenten worden ge-
realiseerd. Alleen zo kan de vereiste on-
gevallenpreventie worden gewaarborgd 
en tegelijkertijd mogelijke aansprake-
lijkheidsrisico's voor fabrikant en exploi-
tant zoveel mogelijk worden uitgesloten. 

Veiligheid is in deze context weliswaar 
het belangrijkste, maar niet het enige 
aspect. De veiligheidssystemen mogen 
het gebruik van de voertuigen niet be-
perken. Bovendien kunnen intelligente 
aanvullende functies de gebruiker extra 
voordelen bieden. 

Zo bewaken de compacte veiligheidsla-
serscanners S300 en S3000 niet alleen 

de rijbaan van het AGV, maar meten 
tegelijkertijd praktische gegevens. Met 
behulp van deze gegevens kan het voer-
tuig pallets of containers zelfstandig in 
de juiste stand opnemen of neerzetten. 
Bovendien kunnen de gemeten gegevens 
worden ingezet voor de lokalisering bij na-
vigatiesupport. Dankzij de grote reikwijd-
te van een S3000 Expert is het boven-
dien mogelijk om positiereflectoren in 



25

: FOCUS MOBILE APPLICATIONS

Het samenspel van uiteenlopende sensoren wordt duidelijk aan de hand van 
het voorbeeld ‘Localization on Contour (LOC)’ op basis van het NAV-LOC-con-
cept. 2D-LiDAR-sensoren (ook 2D-laserscanners) en veiligheidslaserscan-
ners leveren gegevens.  Actuele voertuigposities worden op basis van deze 
omgevingsdata en de eerder opgestelde referentiekaart berekend. Met de 
intelligente hardware Sensor Integration Machine (SIM) van SICK en het algo-
ritme van de ‘SICK Contour Localization’-app wordt de positie van het voertuig 
bepaalt en doorgegeven aan het AGV.

Localization on Contour: navigatie zonder reflectormarkeringen

een installatie te detecteren, de afstand 
en de hoek in verhouding tot het voertuig 
te meten en deze gegevens in te zetten 
voor de lokalisering. Veiligheidstechniek 
als aanvulling op de meettechniek – de 
beide genoemde voorbeelden laten zien 
hoe intelligente gegevensanalyse de in-
zet van extra sensoren overbodig maakt.  

Veiligheidscontroller Flexi Soft: de meerij-
dende veiligheidsschakelcentrale 
Flexi Soft is een sterke modulaire en 
eenvoudig in gebruik te nemen veilig-
heidscontroller. Door de schaalbaarheid 
en de gebruiksvriendelijke software kan 
de controller efficiënt worden aangepast 
aan de vereisten van veelzijdige veilig-
heidsapplicaties. Hiervoor zijn onder 
andere flexibel te combineren functie-
modules, door logische softwarefuncties 
en geavanceerde mogelijkheden voor 
veldbusintegratie via gateways voor alle 
gangbare veldbussen beschikbaar. Bij 
de inzet op een AGV coördineert Flexi 
Soft alle sensoren en functies voor de 
veiligheid van het voertuig. Via de EFI-in-
terface (Enhanced Function Interface) 
kunnen vier veiligheidssensoren wor-
den aangesloten. Zo kan bijvoorbeeld 
met meerdere veiligheidslaserscanners 
een algehele veiligheid rondom het AGV 
worden gerealiseerd, die vooral bij grote 
voertuigen belangrijk is. Naast de rijbaan 
die zich voor de voertuigen bevindt her-
kennen de laserscanners ook objecten 
naast het voertuig die bij zwenkbewegin-
gen of in bochten gevaarlijk kunnen zijn.

Om de veiligheidsvelden van veiligheids-
laserscanners afhankelijk van de voer-
tuigsnelheid te kunnen omschakelen, 
gebruikt Flexi Soft de gegevens die vei-
ligheidsencoders zoals de DFS60S van 
SICK aanleveren. Ook kunnen veilige in-
ductieve sensoren worden aangesloten 
op de Flexi Soft, als informatie zoals de 
stuurhoek of de hoogte van het dragen-
de element veiligheids- en besturings-
technisch relevant zijn. Naast veiligheids-
gegevens kan Flexi Soft ook informatie 
van niet veiligheidsgerichte sensoren 
verwerken en zo een extra meerwaarde 
genereren.

AGV-rijaandrijvingen veilig bewaken en 
aansturen
Met het modulaire concept van Flexi Soft 
is het bovendien mogelijk om met de 
juiste modules een veiligheidsgerichte 
bewaking van de rijaandrijving te realise-
ren. SICK biedt hiervoor talrijke mogelijk-
heden, waaronder de motioncontrol-vei-
ligheidscontroller Flexi Soft Drive Monitor 
waarmee de vele functies van de veilige 
aandrijvingsbewaking aan AGV's kunnen 
worden uitgevoerd. Zo kan bijvoorbeeld 
met behulp van de veiligheidsfuncties 
SSM (Safe Speed Monitor, veilige snel-
heid bij in) en SLS (Safely Limited Speed, 
veilige snelheidsbeperking) de snelheid 
van een AGV met aan de wielen beves-
tigde encoders betrouwbaar worden 
bewaakt. Afhankelijk daarvan kunnen 
waarschuwings- en veiligheidsvelden van 
de op het voertuig aangebrachte veilig-
heidslaserscanners worden omgescha-
keld. Het overtreden van waarschuwings-
velden triggert automatisch een veilige 
verlaging van de snelheid. Bij het over-
treden van een veiligheidsveld grijpen 
de aandrijvingsbewakingsfuncties SBC 
(Safe Brake Control, veilige remaanstu-
ring) en SS1 (Safe Stop 1) of SS2 (Safe 
Stop 2) in om een veilige stopfunctie van 
het voertuig te activeren en te bewaken. 
Als de controller een stopfunctie van een 
AGV heeft geactiveerd, blokkeert de vei-
lige bewegingsrichting SDO (Safe Direc-
tion) de op dat moment gebruikte draai-
richting van de aandrijving. Daardoor kan 
het voertuig alleen nog bewegingen in de 
vrijgegeven richting uitvoeren en zo veilig 
van het obstakel weg rijden. De veilig-
heidsgerichte bewaking van aandrijvin-
gen wordt zo compleet geïntegreerd in de 
motioncontrol-veiligheidscontroller Flexi 
Soft Drive Monitor opgelost.

Veiligheidstechniek voor AGV's als gege-
vensverzamelaar voor Industrie 4.0
Veilige sensoren en veiligheidscontrol-
lers leveren – vooral bij netwerkintegra-
tie voor complete veiligheidsoplossin-
gen – vele extra gegevens waarmee de 
beschikbaarheid van individuele AGV's, 
maar ook een totaal bestuurderloos 
transportsysteem geoptimaliseerd kan 
worden. Gegevens over stroomopname, 
bedrijfsuren, vervuiling of bedrijfstempe-
raturen zijn voorbeelden van informatie 
die in het kader van een Condition Mo-
nitoring direct van belang zijn voor het 
preventieve of operatieve onderhoud. 
Deze gegevens worden beschikbaar ge-
steld door sensoren, geanalyseerd en 
verwerkt door de controller en via de ga-
teway doorgestuurd naar de voertuigcon-
troller. Van daaruit worden ze radiogra-
fisch, via Bluetooth of NFC doorgestuurd 
en beschikbaar gesteld aan hogere of 
eventueel cloudapplicaties.  (tm)

FTS light – veilig bewegen bij sa-
menwerking

Met de MiR100 heeft het jonge 
Deense bedrijf Mobile Industrial 
Robots (MiR) een mobiele trans-
portrobot ontwikkeld die in elk 
opzicht gesmeerd loopt. Inge-
bouwde veiligheidslaserscanners 
S300, 3D-camera's en ultrasone 
technieken zorgen ervoor dat de 
robot automatisch uitwijkt op het 
moment dat hij op mensen of stil-
staande obstakels treft. 

Het complete rapport vindt u op 
www.sickinsight.de/mir



26

3D-LiDAR-SENSOR VOOR MOBIELE WERKMACHINES

MEER NIVEAUS BIEDEN  
MEER PERSPECTIEVEN
Rijhulpsystemen op basis van 3D-LiDAR-sensoren (ook 3D-laserscanners) of 3D-visi-
on-sensoren van SICK detecteren blinde zones rondom mobiele werkmachines betrouw-
baar en waarschuwen de operator op tijd voor bronnen van gevaar en ongevallen. Naast 
intelligente 3D-rijhulpsystemen met de 3D-vision-sensor Visionary-B helpt de 3D-Li-
DAR-sensor MRS1000 bij het rangeren en navigeren.

>> Tijdens het rangeren en achteruitrij-
den gebeuren vaak ongevallen op bouw-
terreinen en in mijnen, maar ook op 
goederenoverslagplaatsen zoals havens 
komen botsingen voor.

In de landbouw leiden onnauwkeurige 
mest- of oogstprocessen bovendien tot 
verliezen als bijvoorbeeld oogstmachi-
nes de contouren van de zwaden niet 
correct herkennen.

Tegelijkertijd staan ook deze sectoren 
onder een hoge efficiëntiedruk. Terwijl 
de landbouw steeds meer voedingsmid-
delen voor steeds meer mensen moeten 
produceren, kelderen enkele grondstof-
prijzen. Om de grondstofwinning renda-
bel te houden, moet de efficiëntie van de 
werkprocessen toenemen. Bouwprojec-
ten staan altijd onder hoge tijdsdruk en 
vormen door de samenwerking tussen 
mensen en machines een verhoogd ri-
sico.

Veel botsingen en ongevallen kunnen 
echter worden vermeden als geschikte 
techniek de machineoperator onder-
steunt. Daarbij is een eenvoudige waar-
schuwingsfunctie vaak niet voldoende, 
maar moet het systeem ook in staat zijn 
om objecten op basis van hun relevantie 
voor een botsingwaarschuwing te onder-
scheiden. .Voor deze differentiatie moet 
het volume van de objecten worden ge-
detecteerd. Een extra uitdaging vormen 

Overladen in havens: De MRS1000 ondersteunt de kraanbestuurder met een betrouwbare 
omgevingsdetectie aan de grond en de bestuurder van de reach stacker bij het overladen van 
containers.
de vaak ruwe omgevingscondities van de 
toepassingsgebieden.

Omgeving herkent, gevaar bezworen
Op basis van de decennialange laser-
technologische expertise van SICK opent 
de 2D-LiDAR-sensor MRS1000 nu uit-
eenlopende perspectieven voor rijhul-
psystemen in ‘buitendienst’.

De sensor detecteert 55.000 meet-
punten op vier niveaus. Per meetstraal 
geeft de MRS1000 drie echosignalen af 
en verhoogt daarmee het aantal meet-
punten tot 165.000 per seconde. De 
niveaus zijn horizontaal boven elkaar ge-
positioneerd en lopen vanuit de sensor 
waaiervorming uiteen. Op een afstand 
van 20 m detecteert de MRS1000 bij-
voorbeeld een hoogte van 2,70 m.

Door de gelijktijdige meting op vier niveaus 
herkent de MRS1000 ook objecten die op de 
grond liggen of uitsteken in de rijbaan. Reeds 
bij middelgrote graafmachines is het zicht 
van de bestuurder sterk beperkt.
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Ook graafmachines profiteren van 
de verschillende inzetmogelijkheden 
van de MRS1000. Zo controleert de 
MRS1000 bijvoorbeeld de beweging van 
de graafarm. De sensor bewaakt de ab-
solute positionering van alle bewegende 
elementen ten opzichte van elkaar, zodat 
de machineoperator de beweging kan 
aanpassen: sneller of langzamer.

Doorkijk gegarandeerd
In de MRS1000 wordt de innovatieve 
technologie HDDM+ ingezet. Hiermee 
kan een meting over grote afstanden 

worden uitgevoerd, blijft de ruis in de 
meetwaarden gering en de compatibili-
teit van multi-echofuncties gewaarborgd.

Met een individueel parametreerbaar 
echofilter sorteert de 3D-LiDAR-sensor 
ongewenste gegevens en signalen bij 
de meting uit, die bijvoorbeeld worden 
veroorzaakt door regen, stof, sneeuw en 
andere storende omgevingsinvloeden. 
Daarbij wordt de veldanalyse met een 
hoge scansnelheid en meetvelddetectie 
direct in de sensor uitgevoerd.

De MRS1000 heeft met de grote verti-
cale openingshoek van 275° een actie-
radius van maximaal 64 m. Daarmee 
bereikt de MRS1000 in een actieradius 
van maximaal 64 m alle zones rondom 
het voertuig, ook zones die de machine-
operator zelf niet kan zien.

Ook bij moeilijke zichtverhoudingen of 
bewegende objecten levert de MRS1000 
met drie echosignalen per uitgezonden 
meetstraal betrouwbare meetgegevens. 
Afhankelijk van de toepassingsvoorwaar-
den zijn extra filters beschikbaar om de 
beschikbaarheid van de MRS1000 nog-
maals te verhogen.

In havens bijvoorbeeld kunnen mistfil-
ters worden ingezet. Daarmee elimineert 
de 2D-LiDAR-sensor ongewenste echo's 
in de buurt die tot een onjuiste activering 
van de sensor kunnen leiden. Een deel-
tjesfilter verbergt bijvoorbeeld in de stof-
fige en ruwe omgeving van bovengrond-
se groeven en bouwterreinen stofdeel-
tjes als niet relevante reflectie-impulsen.

Flexibel in buitentoepassingen
De MRS1000 is zo flexibel en robuust 
dat hij in uiteenlopende toepassingsge-
bieden kan worden ingezet. De behuizing 
met beschermingsgraad IP67 is niet 
alleen bestand tegen vuil en weersin-
vloeden, maar ook tegen temperatuur-
schommelingen tussen -30 °C en +50 
°C. Bovendien beschikt de MRS1000 
over flexibel positioneerbare aansluitin-
gen waardoor de multi-layerscanner vrij-
wel onbeperkt kan worden gemonteerd. 
Afhankelijk van het individuele toepas-
singsgebied kunnen de veldcontouren 
overeenkomstig de opgaven worden 
aangepast. Ook kan ieder van de vier ni-
veaus specifiek worden geparametreerd. 
De MRS1000 wordt geconfigureerd met 
de beproefde software SOPAS ET van 
SICK. De sensorgegevens worden een-
voudig en klantvriendelijk via een web-
server gevisualiseerd. (hs)
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Landbouwmachines staan bloot aan extreme situaties waarvoor een hoge mate aan robuustheid nodig is om ze te kunnen weer-
staan. Alleen de sterksten kunnen dit aan. De inductieve naderingsschakelaars IMB dragen hieraan in belangrijke mate bij. Met de 
robuuste roestvaststalen behuizing, speciale afdichtingen, de nieuwste ASIC-technologie van SICK en een tot nog toe op de markt 
uniek breed temperatuurbereik waarborgen ze de processtabiliteit, ook onder zeer moeilijke condities – en zijn daarmee geschikt 
voor vele toepassingen.  

>> Inductieve naderingsschakelaars van 
SICK trotseren ijskoude en grote hitte, en 
werken ook bij sterken trillingen betrouw-
baar. Moeiteloos bieden de sensoren 
weerstand tegen frequent contact met 
water en agressieve oliesoorten. Vooral 
in zeer uitdagende situaties leveren de 
inductieve naderingsschakelaars van 
SICK topprestaties. 

De sensoren blinken uit met een hoge 
verwerkingskwaliteit, een lange levens-
duur en uiterste robuustheid. De mo-

derne ASIC-technologie garandeert de 
hoogste precisie en betrouwbaarheid in 
performance. Daarbij worden metalen 
objecten volledig contactloos gedetec-
teerd via een hoogfrequent elektromag-
netisch wisselveld. In industriële omge-
vingen heeft de inductieve naderings-
schakelaar IME van SICK zich weten te 
vestigen als de standaard in efficiëntie

Robuustheid is alles
Wat de IME in de fabrieksautomatise-
ring op kleine schaal is begonnen, zet 

de nieuwe productfamilie van de induc-
tieve naderingsschakelaars IMB groot-
schalig voort – met een combinatie van 
eigenschappen die de sensor speciaal 
geschikt maakt voor de uitdagingen in 
de mobiele automatisering voor bui-
tentoepassing. Deze catalogus van ei-
genschappen omvat naast de robuuste 
roestvaststalen behuizing, zelfborgende 
moeren met O-ringen ter bescherming 
tegen externe invloeden. Daarbij komt 
het op de markt tot nog toe unieke brede 
temperatuurbereik van -40 °C tot +100 

DE INDUCTIEVE NADERINGSSCHAKELAAR IMB TROTSEERT ALLE WEERSTANDEN BUITEN 

OVERWINNAAR VAN EXTREMEN
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Toegesneden, toepassingsspecifieke aansluitmodules van SICK

Betrouwbare en constant hoge prestaties bij inzet in ruwe omgevingen begint bij 
de sensor – en eindigt bij de optimale integratie in de (mobiele) werkmachine. 
Daarom levert SICK alles uit één hand: sensoren, stekkers en kabels, die klant-
specifiek kunnen worden aangepast. Dankzij een breed aanbod aanpasbare 
stekkers zijn individuele bedradingsoplossingen mogelijk. Afhankelijk van de 
vereisten kunnen verschillende kabellengtes en -kwaliteiten tijdbesparend en 
storingsvrij worden aangepast. De aansluitkabels bieden de hoogste flexibiliteit 
bij de bedrading. SICK biedt dus voor iedere toepassing een perfect op de ver-
eisten afgestemde oplossing. Sterk, robuust en betrouwbaar: de inductieve 

naderingsschakelaar IMB.

°C waarin de IMB kan worden ingezet. 
Hij is gewapend tegen alle eventualitei-
ten. De sensor trotseert extreme tempe-
raturen en weersinvloeden, is ongevoelig 
voor smeermiddelen, olie en kunstmest 
– en onverstoorbaar bij mechanische be-
lastingen.

Exacte processturing
In de praktijk opereren talrijke sensoren 
op het complexe veld van detectie- en 
positieopgaven – bijvoorbeeld tot 30 in-
ductieve naderingsschakelaars IMB bij 
een balenpers. Totdat stro eindelijk in 
balen geperst is, zijn talloze processtap-
pen nodig die worden bewaakt door de 
IMB – van de voorpers via de persscha-
cht tot aan de hoofdpers.  Bovendien 
overtuigt de IMB bij de asbewaking tot 

aan de positieopvraag van alle dynami-
sche componenten en eindposities.

Bij al deze activiteiten zet de IMB zijn 
eigenschappen consequent in. Grote en 
superprecieze schakelafstanden zorgen 
voor een exacte processturing. Dankzij 
de stabiele en duurzame behuizing re-
duceert de inductieve sensor stilstands-
tijden van de machine, wat bijvoorbeeld 
in de drukke oogsttijd van groot belang 
is. Visuele instelhulp, zelfborgende 

moeren en individuele aansluitmodules 
waarborgen een snelle en eenvoudige 
installatie van de sensor ter plaatse. De 
is IMB wereldwijd op korte termijn uit de 
voorraad leverbaar. Bovendien heeft de 
sensor slechts weinig onderhoud nodig. 
Dat allemaal maakt de IMB tot de ideale 
oplossing voor talrijke automatiserings-
applicaties. (fg)
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Vleermuizen en dolfijnen doen het ons voor. Ze oriënteren zich aan de hand van ultrasone signalen – snel en betrouwbaar. In de 
industrie wordt deze veelzijdige technologie sinds vele jaren ingezet voor objectdetectie, positiebepaling en afstandsmeting. En ook 
in de mobiele automatisering blijken de ultrasone sensoren vele opgaven te kunnen uitvoeren.

>> Ultrasoon geluid heeft een voor 
het menselijk gehoor niet meer waar-
neembare frequentie – ongeveer vanaf 
16 kHz. Ultrasone sensoren zetten dit 
natuurkundige werkingsprincipe in om 
hoogfrequente geluidsgolven op te wek-
ken. Als deze geluidsgolven op objecten 
treffen, kunnen ze deze doordringen of 
worden door de objecten geabsorbeerd 
of gereflecteerd – afhankelijk van het 
objectoppervlak. De reflectie van ge-
luidsgolven kan men gebruiken voor de 
objectdetectie, positiebepaling en af-
standsmeting. Op basis van de tijd tus-
sen het uitzenden van de geluidsgolven 
en het ontvangen van het echosignaal 
berekent de ultrasone sensor de afstand 
tot het object. 

Ultrasone technieken bieden veel voor-
delen voor de mobiele automatisering
In tegenstelling tot sensoren met ande-
re natuurkundige werkingsprincipes zijn 
ultrasone sensoren in staat om objecten 
onafhankelijk van kleur, oppervlak en 
omgevingsinvloeden te detecteren. Voor 
de inzet in bestelwagens of mobiele land-
machines biedt dat beslissende voorde-
len. Zo is de kleur van een vuilnisbak 
die automatisch door een vuilniswagen 
moet worden opgenomen en geleegd 
voor de detectie net zo irrelevant als de 
het onrustige oppervlak van een koren-
veld of de bladeren van een fruitboom. 
Ook zon en regen beperken de betrouw-
baarheid van ultrasone sensoren nau-
welijks. De sensorbehuizing met hoge 
beschermingsgraden trotseren stof, mist 
en regen. De invloed van verschillende 
temperaturen op warme of koude dagen 

ULTRASOON IN MOBIELE AUTOMATISERING

BEPROEFD DETECTIEPRINCIPE UIT DE NATUUR 
VOOR BESTELWAGENS EN LANDMACHINES 

wordt door de geïntegreerde tempera-
tuurcompensatie automatisch vereffend.

Voldoen aan bijzondere vereisten en nor-
men
Het SICK-portfolio ultrasone sensoren 
met verschillende behuizingsvarianten, 
reikwijdtes en interfaces biedt oplossin-
gen voor veelzijdige opgaven in de mo-
biele automatisering. Hiertoe behoren 
in het bijzonder land- en bosbouwma-

chines, bouw- en mijnbouwvoertuigen, 
evenals speciale en gemeentelijke voer-
tuigen. SICK maakt alle voor de mobiele 
automatisering relevante sensoren zo 
dat ze geschikt zijn voor de hoge eisen 
met betrekking tot dichtheid, bestendig-
heid tegen chemicaliën, temperatuurin-
vloeden, en bestendigheid tegen schok-
ken en trillingen in de typische ruwe toe-
passingsomgevingen. 

Niveaumeting in ondergrondse containers en positiedetectie van afvalcontainers.
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: FOCUS MOBILE APPLICATIONS

Meerwaarde voor vuilniswagens 
Met de inzet van ultrasone sensoren is 
een duidelijke efficiëntieverhoging bij 
het ophalen van afval mogelijk. Zo wordt 
bijvoorbeeld de compacte UM18-2 in ci-
lindrische metalen behuizingen ingezet 
om de automatische containergrijpar-
men van de vuilniswagen op de millime-
ter precies op de opnamepunten van de 
afvalcontainer te positioneren. Via de 
IO-Link- of analoge output van de sensor 
is het bovendien mogelijk, de snelheid 
van de grijparm tijdens de beweging 
te regelen. De UM12 – die nog minder 
plaats nodig heeft – controleert voor het 
inwerpen van het afval de juiste positie 
van de container en garandeert zo een 
probleemloze leging. Afhankelijk van het 
voertuig worden ultrasone sensoren uit 
deze productfamilies ook ingezet om het 
gebruik van een opname- en kantelme-
chanisme te melden en tijdens het legen 
de daaronder tijdelijk lege zone te bewa-
ken. 

Routers voor het legen van ondergrond-
se containers kunnen worden geopti-
maliseerd door de bestuurder te laten 
weten welke containers precies vol zijn 
en geleegd moeten worden. De in de 
ondergrondse container gemonteerde, 
voor verontreiniging ongevoelige UC30 
herkent het kritische vulniveau van de 
container en triggert daarop een legings-
aanvraag of levert de relevante informa-
tie voor een optimale routeplanning. 

Met iedere geleegde afvalcontainer stijgt 
het niveau in de voertuigcontainer. Een 
daarin gemonteerde ultrasone sensor 
UC30 in compacte kubusvormige be-
huizing meet continu het stijgende ni-
veau en herkent het bereiken van het 
kritische vulniveau. De bestuurder krijgt 
daarop de informatie dat hij de wagen 
binnen korte tijd moet legen op de vuil-
stortplaats.

Meer efficiëntie in de landbouw
Ook in mobiele landbouwmachines 
zoals veld- en oogstmachines leveren 
talrijke toepassingsgebieden voor ul-
trasone sensoren. Zo is bijvoorbeeld de 
UC30 op grond van de grote reikwijdte 
en compacte afmetingen ideaal voor de 
niveaucontrole in de verzamelcontainers 
van oogstmachines. De UC30 kan ook 
worden ingezet in sproeiapparatuur in de 
fruitteelt. Hier detecteert de sensor ver-
schillende afstanden tussen de bomen 
in een boomgaard. De sensor stopt het 
sproeien op het moment dat het voer-
tuig langs een opening tussen de bomen 
rijdt of het einde van de bomenrij heeft 
bereikt. De automatische herkenning 
van de bomen voor het aansturen van 
de sproeier ontlast de bestuurder – en 
wordt het uitstrooien van kunstmest en 
pesticiden op efficiënte wijze geminima-
liseerd. Een zo laag mogelijk verbruik van 
sproeimiddelen is ook een belangrijk doel 
bij de inzet van ultrasone sensoren voor 
de geheel automatische geleiding van 
veldsproeiers die bij de aanbouw graan 
en veldvruchten worden ingezet. Afhan-
kelijk van het model van de sproeier zijn 
daarin tot vier UM30-sensoren gemon-
teerd. De ultrasone sensoren bewaken 

de werkhoogte van de twee sproeiarmen 
aan de zijkant en passen de sproeiers 
indien nodig aan de groeihoogte van het 
gewas aan. Op deze wijze zorgen ze voor 
een zo zuinig mogelijk gebruik van kunst-
mest en pesticiden. Daarbij voorkomen 
de sensoren tegelijkertijd dat de sproei-
stangen de veldvruchten beschadigen 
of tegen grotere grondoneffenheden of 
andere mogelijke obstakels op het veld 
botsen. 

Dankzij de integratie van ultrasone 
sensoren in speciale en gemeentelijke 
voertuigen, in bouw- en mijnbouwvoer-
tuigen, en in mobiele land- en bosbouw-
machines ontstaan intelligente, voor 
het dagelijkse werk geschikte automa-
tiseringsoplossingen. Ze verbeteren de 
productiviteit en verlagen tegelijkertijd 
de bedrijfs- en materiaalkosten. En als 
de ultrasone technologie een keer niet 
de optimale oplossing voor de specifieke 
opgave is, biedt het omvangrijke senso-
raanbod van SICK een breed spectrum 
efficiënte alternatieve oplossingen voor 
de mobiele automatisering. (as)

Ultrasone sensoren UM30 bepalen de juiste 
werkhoogte van veldsproeiers.

Voor de optimalisatie van het sproeimiddel-
gebruik detecteren ultrasone sensoren het 
bestand in de fruitteelt.
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