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Stageopdracht: Toepasbare stilstand detectie in tunnels (met 
LIDAR/Sonar/Radar/ANPR) 
Over Soltegro 
Bij Soltegro maken we complexe projecten beheersbaar. Wij zijn specialist in het op 
gestructureerde wijze realiseren van complexe multidisciplinaire projecten. Vaak zijn 
dit systemen met zeer hoge eisen ten aanzien van beschikbaarheid, 
betrouwbaarheid en veiligheid. Onze aanpak is gericht op een “zero defects” 
oplevering waarin aantoonbaar al uw eisen en wensen zijn gerealiseerd en de 
oplossing bovendien uitblinkt in eenvoud en gebruiksvriendelijkheid. Simplify 
complexity.  

Systemen bestaan niet alleen uit techniek, maar hebben ook te maken met mensen, 
processen en procedures. Ze hebben een functie, worden gebruikt en hebben 
invloed op hun omgeving. Het systeem is onderdeel van een groter geheel, wat 
bestaat uit verschillende elementen en disciplines, waarbij zowel hard- en software 
een belangrijke rol spelen. Onze expertise ligt op verschillende gebieden waaronder: 
Systems Engineering, Model Based systemens engineering, Software Engineering, 
Faalkans analyse, Systeem architectuur, Systeem integratie en Energie techniek. 
Naast consultancy zet Soltegro haar expertise ook in om software/hardware 
producten te realiseren voor haar klanten of op eigen initiatief om toegevoegde 
waarde te kunnen bieden in de branches waarin Soltegro actief is. 

Opdrachtomschrijving: 
Ontwerpen, produceren en ontwikkelen van een systeem welke sensoren uitleest, 
een analyse doet en alarmen/signalen doorstuurt naar een extern systeem. Dit alles 
ten behoeve van het herkennen van verkeersstromen in tunnels i.v.m. het 
voorkomen van ongelukken. 

Probleemstelling: 
Verkeerstunnels in Nederland zijn allemaal uitgerust met stilstandsdetectie voor 
verkeer o.b.v. lussen in het wegdek. Echter zijn deze systemen onbetrouwbaar en 
slecht onderhoudbaar. Stilstaand verkeer in een tunnel is zeer gevaarlijk, maar 
onbetrouwbare informatie is nog veel gevaarlijker. Soltegro heeft al onderzoek 
gedaan naar alternatieve sensoren en heeft een eigen systeem ontwikkeld met 
behulp van ANPR (Autmatic Number Plate Recognition), hierdoor kunnen individuele 
voertuigen worden gevolgd. Echter geeft dit geen totaal beeld, doordat er grote 
gaten tussen de meet-locaties zitten. 

We zijn opzoek naar een alternatief op lussen welke op basis van bewezen 
technologiën, waaronder LIDAR/ sonar en/of radar, een goed beeld kan geven van 
waar de auto’s zich in de tunnel bevinden en wat hun snelheid is. Er zijn al een 
aantal proof-of-concepts uitgevoerd (met Arduino bordjes) waarbij de werking van 
de sensoren is aangetoond. De volgende stap is het product-ready uitwerken van 
deze concepten. Dit door een eigen ontwerp te maken van een systeem welke 
meerdere sensoren kan uitlezen, welke de data snel kan verwerken, de snelheid en 
rijrichting van een voertuig kan bepalen en deze informatie kan versturen naar onze 
server-software.  
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De belangrijkste doelstellingen daarbij zijn; 

- het verlagen van de productie/aanschaf-kosten, 
- door meerdere sensoren te koppelen aan één verwerkingsunit, 
- en het detecteren van voertuigen en de snelheid en rijrichting kunnen 

bepalen. 
 

Gewenst resultaat:  
Eén of meerdere printplaten met microprocessors en aangesloten sensoren welke in 
een test-opstelling voertuigen detecteert, de snelheid en rijrichting bepaald en 
verstuurt naar onze server-software. 

Kennis & ervaring: 
Kennis van het ontwerpen van printplaten en in het programmeren van embedded 
hardware (in een taal naar keuze). 

 
Interesse? 
Neem contact op met Jolanda van Driel via recruitment@soltegro.nl of bel  +31 (0)10 
202 26 60 of solliciteer door je CV en motivatie te sturen. 


