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I.  INLEIDING 

A.  Soenen Werkhuizen 

Als machinebouwer is Soenen Werkhuizen 

gespecialiseerd in het maken van ponsmachines voor 

U-profielen, perforatielijnen voor staalplaten en 

snijmachines voor de transformator industrie.  

 

B.  Ponsmachines voor U-profielen 

Dit project spitst zich toe op de ponsmachines voor 

U-profielen. De U-profielen worden gebruikt om te 

verwerken in het chassis van vrachtwagens en 

opleggers. Een voorbeeld van een U-profiel wordt 

afgebeeld op Figuur 1. 

 

Momenteel worden de gaten na het ponsen manueel 

gecontroleerd op positie nauwkeurigheid. Dit is 

echter een zeer tijdrovend proces aangezien er tot 

200 gaten per U-profiel aanwezig kunnen zijn. 

Hierdoor kan niet elk U-profiel worden 

gecontroleerd aangezien het ponsen veel sneller 

gebeurt dan de controle. 

 

 
Figuur 1: U-profiel 

                                                           
 

II.  DOELSTELLINGEN 

 

Als alternatief voor de manuele meetmethode  wordt 

op zoek gegaan naar een snelle en correcte 

meetmethode waarmee elk U-profiel gecontroleerd 

kan worden. Door het bedrijf is de scope reeds wat 

verkleind tot het verkennen van visietechnologie, 

meer bepaald camera’s welke werken volgens het 

lasertriangulatie principe. 

 

De masterproef bestaat erin een haalbaarheidsstudie 

en een proof-of-concept te ontwerpen welke het 

antwoord moet bieden op de onderzoeksvraag: “Is 

visietechnologie in staat om aan de volgende  eisen 

te voldoen?” 

 De gatencontrole van het volledige U-profiel 

moet gebeuren in twee minuten. 

 Dit met een nauwkeurigheid van 0,1mm. 

 

De doelstellingen worden onderverdeeld in drie 

pijlers: 

 

De eerste grote pijler is een marktstudie rond de 

mogelijke sensoren. Dit wordt onderverdeeld in een 

theoretische studie (rond het meetbereid, 

nauwkeurigheid, snelheid, dataverwerking,… van 

een sensor) en een praktische studie (kleine 

testopstellingen die specifiek voor de sensor worden 

geconstrueerd om deze ook praktisch te testen).  

 

De tweede grote pijler is de constructie van een 

meetopstelling welke specifiek voor U-profielen 

kan worden gebruikt. 
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De software voor het verwerken van camera’s en de 

dataverwerking van de bekomen resultaten wordt als 

derde pijler aanzien.  

III.  MARKTSTUDIE 

A.  Theoretische Studie 

 

De sensormodules werken volgens het 

lasertriangulatie principe afgebeeld op Figuur 2. 

 

 
Figuur 2: Sensormodule 

 

Een sensormodule bestaat uit een sensor en laser 

gemonteerd onder een bepaalde hoek. Doordat deze 

configuratie vast is hebben sensormodules een vaste 

FOV (Field Of View) afgebeeld op Figuur 3. Deze 

FOV geeft het gebied weer waarin gemeten kan 

worden. Indien een voorwerp in deze FOV wordt 

geplaatst “ziet” de sensor het hoogteprofiel van de 

laserlijn. Dit is als het ware een doorsnede van het 

meetvoorwerp waarbij de breedte en hoogte gekend 

zijn. De derde dimensie wordt bekomen door het 

voorwerp in lengterichting ten opzichte van de 

sensor voort te bewegen. Via een incrementele 

encoder kan op een vast afstandsinterval een profiel 

worden opgenomen door de sensor. 

 

 
Figuur 3: Field of view 

Tijdens de theoretische studie worden sensoren van 

Sick, Keyence en Cognex bestudeerd. Een U-profiel 

wordt schematisch voorgesteld waarrond de 

desbetreffende sensoren worden geplaatst zodanig 

dat het volledige U-profiel binnen hun bereik ligt. 

Hieruit wordt dan de nauwkeurigheid in X en Z en 

de kostprijs bepaald. Hoe kleiner de FOV, hoe 

nauwkeuriger, maar ook hoe duurder de opstelling. 

Er moeten namelijk meer sensoren worden geplaatst 

om het volledige U-profiel te scannen. 

  

De Y nauwkeurigheid wordt bepaald door de afstand 

tussen de opeenvolgende profielen. Hiervoor is de 

sensorverwerkingssnelheid van belang. 

 

Ook een meer flexibele oplossing wordt aangeboden, 

namelijk de sensor en laser apart. De configuratie 

van sensor en laser kan zelf worden bepaald 

waardoor het ideale meetbereik voor de specifieke 

toepassing kan worden gekozen. Een nadeel is echter 

dat eenmaal de configuratie gekozen is, de sensor 

eerst gekalibreerd moet worden vooraleer er 3D 

coördinaten in mm kunnen worden bekomen.  

B.  Praktische studie 

In samenwerking met leveranciers worden enkele 

sensoren ter beschikking gesteld waarop een 

praktische studie gebeurt. Een gamma aan testen 

wordt uitgevoerd om zo ieder aspect van de sensor te 

testen: 

 

Een trapstructuur wordt opgemeten om de 

hoogtenauwkeurigheid van de sensor te bestuderen. 

Dit om te controleren of metingen dichter bij de 

sensor ook effectief nauwkeuriger zijn dan metingen 

verder afgelegen volgens de theorie rond de 

lineariteit van de laserstraal. 

 

Een gebogen profiel wordt opgemeten om het 

schuinstellen van de sensoren te bestuderen. 

 

Een lijnrecht maatstuk wordt opgemeten om de 

rechtheid te controleren over de volledige FOV 

breedte.  

 

Een vlak profiel met gaten wordt gebruikt om de 

meetnauwkeurigheid van de sensor in het XY vlak te 

controleren. 
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Figuur 4: Meetproces 

 

De meetresultaten bekomen met de sensor worden 

geïmporteerd in een programma waarmee 3D point 

clouds kunnen worden geanalyseerd en vervolgens 

vergeleken met manueel opgemeten resultaten. Op 

Figuur 4 wordt dit proces schematisch voorgesteld. 

 

Uit de studieresultaten kan besloten worden dat 

schuin meten geen optie is door een toegevoegde 

complexiteit. Ook wordt snel duidelijk dat een 

laserklasse 3B betere resultaten oplevert dan een 2M 

laser en dat het afschermen van externe lichtbronnen 

een positief effect heeft op de resultaten. 

IV.  MEETOPSTELLING 

Uit de marktstudie wordt beslist verder te gaan met 

de Ranger E, een losse sensor waarbij de configuratie 

met laser zelf kan worden gekozen. Deze wordt 

zodanig gekozen dat met vier sensoren het volledige 

U-profiel in beeld kan worden gebracht. De metingen 

gebeuren echter met één sensor welke steeds zal 

worden verhangen op de meetopstelling, afgebeeld 

op Figuur 5. 

 

 
Figuur 5: Meetopstelling 

 
Figuur 6: Sensor houder 

 

Een vast metalen stuk wordt gecreëerd waarop de 

laser en camera kunnen worden gemonteerd. Dit 

wordt afgebeeld op Figuur 6. Er wordt als het ware 

een sensormodule gemaakt specifiek voor deze 

opstelling. Hierdoor hoeft bij een verplaatsing niet 

steeds opnieuw worden gekalibreerd aangezien de 

sensor en laser positie ten opzichte van elkaar exact 

dezelfde blijft. 

V.  SOFTWARE 

Doorheen dit project wordt gebruik gemaakt van een 

grote variëteit aan softwarepakketten om de 

uiteindelijke resultaten te bekomen. Voor de data 

acquisitie van de sensor wordt een Visual Studio 

programma geschreven dat toelaat connectie te 

maken met de sensor, een meting te starten en een 3D 

point cloud te exporteren. Via Matlab worden de 

resultaten van vier metingen per U-profiel 

softwarematig gecombineerd tot één globale point 

cloud. Via 3D point cloud analyzing software zoals 

Geomagic Studio, Leios, Cloud Compare,… worden 

deze point clouds geanalyseerd. 

VI.  BESLUIT 

3D sensoren die werken met behulp van laser 

triangulatie zijn snel en nauwkeurig. Ze zijn ideaal 

om metingen te doen op lineair translerende 

voorwerpen, zoals bijvoorbeeld de kwaliteitscontrole 

van voorwerpen op een transportband of in dit geval 

de kwaliteitscontrole van gaten in een U-profiel. Dit 

project staat echter nog in zijn kinderschoenen. Er zal 

nog heel wat tijd moeten worden geïnvesteerd om het 

finaal product te bekomen, maar één ding staat vast, 

de grondlaag ligt er. 
 


