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I. I
A. New Holland Agriculture
NewHolland Agriculture is een merk van CNH In-
dustrial en wereldwijd leider in de productie van
tractoren, maaidorsers en balenpersen [1].

B. Huidige situatie
Wanneer ingenieurs hun innovatieve aanpassingen
aan een maaidorser willen evalueren, moet er data
verzameld worden. Dit gebeurt door verschillende
loggers op de machine. De gegevens worden ver-
zameld op een opslagmedium en na elke werkdag
manueel verzonden naar een server binnen het be-
drijfsnetwerk.

Wanneer de bestanden effectief beschikbaar zijn
in de onderneming, kunnen analyses en rapporten
gemaakt worden via Matlab of DIAdem. A.d.h.v.
die verwerkte gegevens kunnen verschillende sys-
temen uit de maaidorser geëvalueerd worden.

II. D

Het doel van deze masterproef is om een systeem
op te zetten dat het volledige proces automatiseert:
gelogde gegevens worden automatisch verzonden,
een server in het bedrijf ontvangt de gegevens en
slaat ze gestructureerd op en met een paar muis-
klikken moet het mogelijk zijn om een specifieke
analyse uit te voeren en/of een rapport te genere-
ren. Het systeem moet ook zo flexibel mogelijk
zijn, zodat nieuwe technologieën eenvoudig geïm-
plementeerd kunnen worden en de uitbreiding van
het systeem met extra apparatuur mogelijk is. Als
extra voorwaarde moet het in heel Europa kunnen
werken.

III. B

Momenteel staan twee soorten loggers op de maai-
dorsers: een Compact DataAcQuisition (cDAQ)
van NI (figuur 1) en een GL3100 van Vector (fi-
guur 2). Beide toestellen werken stand-alone en

worden gebruikt om data uit sensoren te verzame-
len.

Figuur 1: cDAQ (National Instruments)

Figuur 2: GL3000/GL4000-serie (Vector)

Bij de GL3100 is er software voorzien om de log-
ger rechtstreeks uit te lezen over ethernet of Wi-Fi.
Dit programma heeft de voorwaarde dat de ontvan-
ger een Windows besturingssysteem heeft, wat de
mogelijkheden beperkt van de dataverzamelende
hardware tot een computer of server. Op de cDAQ
isWindows embedded aanwezig, waardoor er veel
mogelijkheden zijn om deze logger uit te lezen via
ethernet [2].

IV. N

A. Technologie
Eerst en vooral moet een draadloze internetcon-
nectie voorzien worden. Er wordt dieper ingegaan
op drie mogelijkheden: mobiel internet, Wi-Fi en
satellietinternet, waarbij gekeken wordt naar de
werking, beschikbaarheid in Europa en per regio,
snelheid, kostprijs en benodigde apparatuur.

Wi-Fi valt af omdat er te veel manuele handelingen
nodig zijn om de apparatuur op te zetten. Satellie-
tinternet heeft erg goeie specificaties, maar is erg
duur. De keuze valt uiteindelijk op mobiel internet,
dat een goede beschikbaarheid en snelheid combi-
neert met een competitieve prijs. Er wordt ook re-
kening gehouden met het enorme groeipotentieel
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en de steeds voortgaande ontwikkeling van deze
technologie.

B. Hardware
Aangezien er als technologie voor mobiel internet
gekozen wordt, zal een 3G/4G-router noodzake-
lijk zijn. Daarnaast is een computer de logische
keuze om de data te verzamelen, want via een com-
puter kunnen alle bestanden ook gecomprimeerd
worden, wat de kostprijs serieus kan verminderen.
Verder moet al de apparatuur bestendig zijn tegen
de soms ruige omstandigheden op de maaidorsers:
schokken en trillingen, temperaturen tot 40-50°C
etc.

Voor het toestel dat bestanden collecteert, worden
drie opties onderzocht: de cDAQ, een embedded
pc in combinatie met een 4G-router of een em-
bedded pc met geïntegreerde router. Het verza-
melen en comprimeren van data met een cDAQ
is de goedkoopste keuze, aangezien enkel een 4G-
module moet aangekocht worden. Dit proces zou
echter naast het loggen een extra belasting vormen
voor de processor en het geheugen van de logger.
Het zou ook een verplichting worden om de cDAQ
te blijven gebruiken als logger in de toekomst.

Met een embedded pc en 4G-router is het systeem
veel flexibeler: een cDAQ is niet per se nodig, de
router kan in de toekomst gemakkelijk worden ver-
vangen (bv. door een 5G-router) en de embedded
pc kan al z’n resources gebruiken voor het com-
primeren en versturen van data. Een embedded
pc met geïntegreerde router heeft, als bijkomend
voordeel z’n compact formaat. De meeste fabri-
kanten van embedded pc’s laten de configuratie er-
van deels open, waardoor een systeem naar wens
kan samengesteld worden.

Na een vergelijking tussen verschillende toestel-
len valt de keuze op de VBOX-3110 van Sintro-
nes. Die keuze is hoofdzakelijk gebaseerd op ro-
buustheid, prijs en mogelijke besturingssystemen.
Als besturingssysteemwordt bij voorkeur voor een
embedded versie van Windows gekozen, dit is mo-
dulair opgebouwd en kan op maat worden geconfi-
gureerd. Daardoor komenminder fouten voor en is
het systeem energiezuiniger. Windows Embedded
is ook goedkoper dan de professionele of thuisver-
sie. Er wordt in mindere mate rekening gehouden
met processor en werkgeheugen.

C. Software
Om een systeem op te zetten, is er naast hardware
ook heel wat software nodig. Een grote moeilijk-
heid was het versturen van bestanden naar de ser-
ver binnen een beveiligd bedrijfsnetwerk. Om dit

te kunnen doen, wordt eerst kort onderzocht hoe de
netwerkstructuur eruit ziet en iets dieper ingegaan
op proxyservers en een centrale firewall.

Daarna worden oplossingen zoals cloudopslag of
VPN bekeken en getest. Ook de bestaande proto-
collen om te communiceren met een server over
internet worden onderzocht. De uiteindelijke soft-
wareoplossing is terug te vinden in figuur 3.

Figuur 3: Softwareoverzicht

De functie van de verschillende applicaties binnen
het systeem:

• Allway Sync
Dit programma wordt gebruikt om de SD-
kaart van de cDAQ te synchroniseren met
een lokale map op de VBOX. De applica-
tie laat veel instellingen toe en heeft geen
problemen met synchronisatie over een lo-
kaal ethernetnetwerk. Momenteel is het pro-
gramma ingesteld dat dit om de vijf minuten
synchroniseert.

• ML Server
Dit is een software die gratis bij de GL3100
wordt geleverd die ervoor zorgt dat de CAN-
data niet meer op de geheugenkaart wordt
opgeslagen, maar op een computer of server
via ethernet of Wi-Fi. Hiervoor zijn wel en-
kele veranderingen aan de configuratie no-
dig en het is belangrijk dat de geschikte li-
centies aanwezig zijn. Door geavanceerde
instellingen te gebruiken, kunnen de bestan-
den ook al naar het correcte formaat gecon-
verteerd worden.

• VB.NET-applicaties VBOX
Alles wat niet standaard is, wordt zelf gepro-
grammeerd in VB.NET-applicaties. Eerst
en vooral is er een applicatie die de gelogde
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gegevens uit de lokale mappen comprimeert
en verzamelt. Na de compressie worden de
bestanden via 4G verzonden. In het pro-
gramma zijn verschillende controles voor-
zien, bv. voor wanneer de 4G-verbinding
wegvalt of een bestand nog niet volledig is.
Er wordt ook al standaard rekening gehou-
den met een niet stabiele verbinding, door
grote bestanden in kleinere pakketjes te ver-
zenden.

Deze applicatie maakt gebruik van instellin-
gen (gewas, machinenaam, paden naar lo-
kale mappen, ...) die opgeslagen zijn in een
XML-bestand. Om dit bestand gemakkelijk
te kunnen aanpassen, wordt een tweede ap-
plicatie voorzien met een duidelijke Graphi-
cal User Interface (GUI). Om een specifiek
probleem met naamgeving bij de GL3100
op te lossen, werd ook nog een derde pro-
gramma ontwikkeld.

• STACK
STACK is de oplossing om bestanden op een
veilige en legale manier binnen het bedrijfs-
netwerk te krijgen. Het is een persoonlijke
online opslagruimte (tot 1TB) op een server
en die bovendien gratis is. De opslagruimte
kan worden aangesproken via Web Distribu-
ted Authoring and Versioning (WebDAV).

WebDAV is een uitbreiding op het Hyper-
Text Transfer Protocol (HTTP) en definieert
de uitvoering van de basis bestandsfuncties
(kopiëren, verplaatsen, verwijderen en ma-
ken) gebruikmakend van HTTP. Via het nor-
male HTTP-protocol is het wijzigen en uplo-
aden van bestanden niet mogelijk. Als ex-
tra voordeel kan via dit protocol de server-
ruimte toegevoegd worden als online harde
schijf [3].

• VB.NET-applicatie CNH-pc
Een zelfgeschreven programma zorgt voor
het verplaatsen van de bestanden van
STACK naar een Network Attached Stor-
age (NAS) in het bedrijf. Door de standaard
naamgeving worden de bestanden meteen
gestructureerd op de NAS geplaatst, ook de
decompressie wordt door de applicatie ver-
wezenlijkt.

Zoals eerder aangehaald, comprimeert de applica-
tie de bestanden voordat ze verstuurd worden. Dit
gebeurt met DotNetZip, een gratis klassenbiblio-
theek voor o.a. VB.NET waarmee zipbestanden
gecreëerd of bewerkt kunnen worden. Om de mo-
gelijke invloed op de bestanden na te gaan, wordt
de theorie achter het compressiealgoritme bekeken.
Het algoritme maakt gebruik van een deflate inde-

ling, waarachter een combinatie van Huffmancode-
ring en het LZ77-algoritme schuilt.

V. D

Het datamanagement begint al in de .NET-
applicatie op de pc in het bedrijfsnetwerk, waar de
bestanden geordend op de NAS geplaatst worden.
Het proces is pas compleet wanneer de gegevens
ook effectief gebruikt worden om een analyse op
uit te voeren. De softwaretool DIAdem van Nati-
onal Instruments biedt tal van mogelijkheden wat
betreft het laden, verwerken en visualiseren van
data. Dit gaat van datamining en interactieve visu-
alisaties tot automatische rapporteringstaken [4].

In deze masterproef wordt slechts een klein deel
van de mogelijkheden ingezet: bij het uitvoeren
van een script wordt een rapport automatisch gege-
nereerd. Het rapport bevat grafieken van verschil-
lende ’runs’, zodat op het zicht een snelle vergelij-
king tussen de ’runs’ kan worden gemaakt.

VI. B

De hoofddoelstelling bestond uit een werkend sys-
teem creëren, dat volledig automatisch en zonder
verlies van data, de gelogde bestanden vanop een
maaidorser tot in het bedrijf kon verplaatsen. Deze
doelstelling werd behaald door gebruik te maken
van de snel ontwikkelende 3G en 4G-technologie.
De benodigde hardware op de maaidorser is een
VBOX-3110, een embedded pc met geïntegreerde
4G-router. Via freeware en zelf ontwikkelde ap-
plicaties worden de bestanden gecomprimeerd ver-
zonden naar een pc binnen het CNH-netwerk. Die
pc plaats de files gestructureerd op een NAS, waar-
door de bestanden eenvoudig terug te vinden zijn
in DIAdem en er verschillende analyses en rappor-
ten gemaakt kunnen worden.
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