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I.  INLEIDING 

A.  Pullmaflex 

Pullmaflex Wevelgem is sinds 1994 een onderdeel 

van Leggett and Platt Incorporation. Het bedrijf 

maakt onderdelen die autozetels voorzien van het 

nodige comfort. Het gaat dan om de verende matten 

die de rug en het zitvlak van steun voorzien. Het 

bedrijf levert deze matten aan een breed spectrum 

van autoconstructeurs. Deze matten bestaan uit 

staaldraden die al dan niet worden overspoten met 

kunststof. 

B.  Waarom een visiesysteem? 

Het zijn deze producten die overspoten worden die 

gecontroleerd moeten worden met behulp van een 

visiesysteem. Tijdens het spuitgietproces kunnen 

vele zaken fout lopen. Aangezien Pullmaflex 

producten levert aan de veeleisende 

automobielindustrie zijn kwaliteitsfouten natuurlijk 

uit den boze. Vandaar dat producten na het 

spuitgietproces aan een strenge controle worden 

onderworpen. Momenteel gebeurt de foutdetectie 

door het controleren van de cyclustijd en de 

hoeveelheid gespoten materiaal tijdens het 

spuitgietproces. Deze manier van controleren is 

echter niet nauwkeurig en resulteert in een uitval 

van 10%. Een overgrote hoeveelheid hiervan dient 

nochtans niet afgekeurd te worden. Om te 

vermijden dat onterecht uitgevallen producten 

worden weggegooid, controleert een operator deze 

manueel. Dit is een tijdrovend en duur proces. De 

implementatie van een visiesysteem kan hiervoor 

een oplossing bieden 

                                                           
 

II.  Doelstellingen 

De hoofddoelstelling van deze masterproef is het 

ontwerpen van een geïntegreerd visiesysteem dat 

kwaliteitsfouten automatisch detecteert. Deze 

doelstelling bestaat uit vier grote delen. 

Een eerste deel bestaat uit het definiëren van de 

vereiste foutdetectiemogelijkheden van het 

visiesysteem. Dit betekent het definiëren van alle 

fouten die zich kunnen voordoen en uitmaken welke 

fouten door het systeem gedetecteerd kunnen 

worden en welke niet. 

Een tweede deel bestaat uit het testen van de 

haalbaarheid van deze foutdetectievereisten met de 

bestaande software bij Pullmaflex, namelijk Halcon. 

Deel drie is het kiezen van de hardware die nodig is 

om een betrouwbaar visiesysteem te ontwikkelen, 

namelijk de camera’s, lenzen, achtergrond, 

belichting,… 

Het vierde en laatste deel is het integreren van het 

visiesysteem in het bestaande productieproces. 

Het uiteindelijke visiesysteem moet tevens aan 

enkele voorwaarden voldoen. Zo moeten twee 

producttypes (09071 en 04174) kunnen worden 

gecontroleerd en moet latere integratie van andere 

producttypes eenvoudig zijn. Het systeem mag geen 

invloed hebben op de cyclustijd alsook geen 

ombouwtijd vereisen bij het overschakelen van het 

ene naar het andere producttype. Met dit laatste 

wordt bedoeld dat geen hardwarematige 

veranderingen, bijvoorbeeld het veranderen van de 

lenzen of de positie van de camera, nodig zijn bij de 

overgang naar een ander producttype. Het 

visiesysteem kan natuurlijk ook pas op grote schaal 

worden geïntegreerd indien de kost voor het 

systeem te verantwoorden valt. 

III.  RESULTATEN 

A.  Productcontrole 

Er zijn oneindig veel verschillende mogelijkheden 

wat betreft visiesystemen. Wanneer een 

visiesysteem in de praktijk moet worden 
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geïmplementeerd zijn er echter vele beperkingen 

afhankelijk van de omgeving waarin het 

visiesysteem terecht komt en van het te controleren 

product.  

Door gebrek aan ruimte is een apart aflegstation, 

waar factoren zoals achtergrond, belichting, 

camerapositie en dergelijke optimaal naar de hand 

kunnen worden gezet, niet mogelijk. Controle moet 

dus gebeuren in het productieproces. Hierdoor 

blijven slechts twee opties over. Enerzijds kan de 

controle plaatsvinden terwijl het product nog in de 

matrijs ligt. Anderzijds kan het product ‘on-the-fly’ 

worden gecontroleerd. Bij deze laatste mogelijkheid 

wordt het product gecontroleerd terwijl het door een 

lineaire robot uit de matrijs wordt gehaald en naar 

zijn eindpositie wordt bewogen.  

Verschillende methodes die ook op de bestaande 

machine zouden kunnen worden toegepast, werden 

onderzocht. Uiteindelijk werd het beste resultaat 

verkregen bij het nemen van een onderaanzicht van 

het product in combinatie met 

achtergrondverlichting (Fig. 1). 

 

 
Figuur 1 Onderaanzicht met achtergrondbelichting 

Hiervoor dienen slechts minimale veranderingen 

aan de bestaande machine te gebeuren. Om een 

mooie achtergrond te bekomen moet een 

diffusorplaat op maat worden gemaakt. Deze heeft 

als doel het achtergrondlicht effen en met een 

constante intensiteit te verstrooien. Door deze 

methode van belichting wordt nagenoeg een zwart-

wit beeld verkregen waardoor de contouren van het 

product zeer sterk uitkomen. Hierdoor kan het 

product op een betrouwbare manier gecontroleerd 

worden door de software Halcon. 

Een onderaanzicht volstaat om te voldoen aan de 

grote meerderheid van de systeemvereisten die bij 

aanvang van het project werden gedefinieerd. 

Echter resten soms nog enkele wensen, waaraan het 

systeem niet voldoet en waarvoor geen oplossing 

werd gevonden. Zo kunnen bv. de pinnetjes die te 

zien zijn op figuur 2 en waarvan de ligging 

omkaderd is op figuur 1 enkel worden 

gecontroleerd op aanwezigheid. 

 

 
Figuur 2 Vooraanzicht pinnetje 

Er bestaat geen aanzicht of combinatie van 

aanzichten die implementeerbaar zijn op de 

machine en een bruikbaar beeld leveren waarmee de 

vorm van de pinnetjes volledig kan worden 

gecontroleerd. 

B.  Halcon 

Figuur 3 geeft een flowchart weer van de 

verschillende stappen die het programma doorloopt. 

Door eerst in te zoomen op de regio van de vorm en 

daarna pas de exacte locatie te gaan zoeken, kan op 

een snellere, efficiëntere manier worden gewerkt. 

 

Wanneer het uiteinde van een overspoten product 

correct is, mag er ook van worden uitgegaan dat de 

rest van de vorm correct is. Dit is eigen aan een 

spuitgietproces. Daarom zal het programma enkel 

het uiteinde zoeken en vervolgens gaan inspecteren. 

Op basis van dit uiteinde wordt dan een beslissing 

genomen. 
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Figuur 3 Flowchart programma 

Er werden ook enkele extra functies gemaakt die 

rekening houden met afwijkingen die tijdens het 

productieproces kunnen gebeuren of die 

ongewenste variaties in het programma opvangen. 

Een voorbeeld hiervan is controle op ‘velletjes’ die 

zich tijdens het spuitgietproces kunnen vormen op 

het product (Fig. 4). 
 

 
Figuur 4 Velletje op uiteinde 

De velletjes zouden de controle van het product 

verstoren. Het programma zal deze velletjes 

automatisch herkennen en hiermee rekening houden 

in de berekeningen. 

 

C.  Matrijsbeveiliging 

Binnenin Pullmaflex rees ook de vraag of het 

mogelijk zou zijn om matrijsbeveiliging te 

implementeren. Wanneer een metalen draadje niet 

correct in de matrijs wordt gelegd, kan bij het 

sluiten van onderste en bovenste matrijshelft het 

draadje geklemd komen te zitten met schade aan de 

matrijs als gevolg. De matrijsbeveiliging heeft dus 

als doel controleren of alle draadjes correct in de 

matrijs werden gelegd.  

Hier moet controle dus gebeuren in de matrijs zelf. 

Deze bleek eerder echter geen favorabele 

achtergrond doordat het materiaal sterk en oneffen 

reflecteert. Door de gain-factor (softwarematige 

versterking van de lichtinval op de sensor van de 

camera) te verhogen, wordt een beeld verkregen 

waarbij de hele matrijs wit oplicht met uitzondering 

van de vormen die de draadjes op hun plaats moeten 

houden. Deze vormen hebben een dieper profiel dan 

de rest van de matrijs waardoor enkel in de vormen 

schaduw optreedt (Fig. 5). 

 

 
Figuur 5 Beeld in matrijs met hoge gain 

Aan de hand van dit beeld kan de ligging van de 

draadjes in hun vorm worden gecontroleerd en kan 

dus voorkomen worden dat een draadje gekneld 

komt te zitten. 

IV.  BESLUIT 

 

Het visiesysteem gaat alvast een paar stappen 

verder dan het huidige controlesysteem. Het 

visiesysteem blijft echter niet 100% waterdicht. 

Indien het systeem wordt geïmplementeerd, zal dit 

zorgen voor een sterke daling van loonkosten en 

kosten van overbodige sensoren. Bovendien komen 

minder producten met kwaliteitsfouten bij de klant 

terecht.  
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