
 

Soltegro B.V. | Rivium Quadrant 159 | 2909 LC Capelle aan den IJssel | 010 202 26 60 
 

Stageopdracht: Verbeteren rijmechanisme scanrobot  
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: 
Het verder ontwerpen van het rijmechanisme van een scanrobot tot een prototype 
dat in staat is zich autonoom te bewegen door een ruimte. 

Probleemstelling: 
In voorafgaande jaren 2017/2018 is door studenten van de Hogeschool Rotterdam 
een Robot ontwikkeld, die het mogelijk maakt om een ruimte in te meten en deze 
data om te zetten via een pointcloud naar een 3D model. Deze modellen worden 
gebruikt om actuele ontwerpdata te kunnen gebruiken bij aanpassingen van het 
object. De meesten bouwtekening zijn niet goed bijgehouden en wijken dus af van 
de werkelijkheid. De scanrobot is in staat te rijden via commando’s. Echter is het 
noodzakelijke om de afgelegde afstand zeer nauwkeurig te weten i.v.m. metingen 
die moeten worden verricht. Daarnaast is het tijdrovend om de robot te moeten 
besturen. De robot zou autonoom zijn weg moeten vinden en de afgelegde weg 
nauwkeurig moeten kennen. Dit betekent dat de robot moet worden uitgebreid met 
sensoren, eventueel wat WTB aanpassingen moeten worden doorgevoerd en 
uiteindelijk zal er in software technieken als SLAM moeten worden geïmplementeerd 
om de robot zelfstandig te kunnen laten rijden. 

Gewenst resultaat: 
Scanrobot dient autonoom door een ruimte te kunnen maneuvreren, waarbij 
nauwkeuring metingen kunnen worden uitgevoerd op basis van de verplaatste 
afstand. 

 
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. 


