Embedded Systems
Innovatie door TNO
Wetenschap, industrie en overheid geven blijk van samenwerking
opTNO-ESI Symposium
Het Embedded Systems Institute presenteerde zich op hetTNO-ESI
Symposium 2013 in Eindhoven als (nieuw) onderdeel van de TNO organisatie.
Met lezingen en een informatiemarkt werd een beeld geschetst van
embedded systems innovatie door wetenschap en bedrijfsleven. Zoals, onder
meer, de elektronische bureaustoel.

HANS VAN THIEL

ngeveer driehonderd deelnemers hadden zich begin april
2013 verzameld in het auditorium van de Technische Universiteit
Eindhoven voor hetTNO-ESI Symposium.
Zij waren afkomstig uit de industrie,
onder meer ASML, DAF Trucks, FEI Company, IBM Nederland, Philips Research,
Philips Lighting, Philips Healthcare en
Torn Tom, maar ook Alten Mechatronics, Greentech Engineering, TriOpsys
en Vector Fabrics.
De academische wereld was sterk vertegenwoordigd met de Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit
Twente, maar ook de Universiteiten
van Gent en van Leiden en de Vrije Universiteit Amsterdam, stonden op de
deelnemerslijst.

O

Niet verbazingwekkend, Embedded Systems Innovation by TNO, en TNO zelf,
hadden meer dan tien deelnemers afgevaardigd. De overheid was direct vertegenwoordigd door het Ministerie van
Economische Zaken dat ook, samen
met de TU/e, optrad als sponsor van
het evenement.
Voor de volledigheid, 'ESI' was als 'Embedded Systems Institute'een zelfstandig geheel dat integratie, althans zeer
nauwe koppeling, nastreefde tussen
wetenschappelijk onderzoek en de industrie. Het doel was om de industrie
zelf in te schakelen als laboratorium
voor onderzoek en als plaats van onderwijs. In dit kader zijn verschillende
boeken gepubliceerd over onderzoeken

Op de informatiemarkt kon op een informele manier kennis worden genomen van diverse
onderzoeksprojecten en toepassingen die gerealiseerd worden in samenwerking metTNO-ESI.
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die zich afspeelden bij een bepaald bedrijf en thema's bestreken rondom embedded systemen in het algemeen. Die
publicaties waren dikwijls weer samenvattingen of duidingen van diverse
doctoraalproefschriften die in die projecten waren gerealiseerd.
Inmiddels is ESI onderdeel geworden van
TNO, de organisatie voor 'Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek'. TNO
wordt zelf voor de helft indirect gefinancierd door de overheid, met onderzoeksubsidies, en voor de andere helft, met
contractresearch, door het bedrijfsleven.
De ESI-activiteiten worden nu voortgezet
onder de naam 'embedded systems innovation' en min of meer geïntegreerd
binnen deTNO-structuur.

Informatiemarkt
Chipfabrikant NXP maakt zelf geen applicaties, maar produceert wel referentie-ontwerpen en prototypen om de
mogelijkheden van haar IC's te demonstreren. Een van die toepassingsgebieden is het draadloos opladen van mobiele apparaten. 'Wireless charging'
wordt wel samengevat (door Intel) als
'cutting the last cord'. Met deze technologie kunnen mobiele telefoons, bijvoorbeeld, elektriciteit opnemen door
ze op een oppervlak te plaatsen (Near
Field Communication) maar ook wel
vanaf grotere afstanden. Er zijn niet
minder dan vijf standaarden voor deze
technologie en NXP levert componenten voor alle mogelijkheden.
De samenwerking met ESI werd gelegd
in een 'Architect Training Program' en
op de informatiemarkt was een demonstratie te zien van een oplader die
werkte volgens de zogenoemde Oi
standaard.

Embedded Systems

Een demonstratie van 'cooperative driving' door de Technische Universiteit
Eindhoven (TU/e). De karretjes stoppen automatisch als de weg wordt geblokkeerd. Met draadloze communicatie (het witte schijfje in het eerste wagentje)

Er waren algemene keynote presentaties en gespecialiseerde workshops.

worden de achterliggende karretjes gewaarschuwd. Zonder dat stoppen ze ook,

De congresgangers konden ook kiezen uit diverse presentaties in verschil-

door de radar in elk wagentje, maar minder geleidelijk.

lende zalen.

Het mobiele toestel moet geïdentificeerd kunnen worden en er zijn verschillende communicatiemogelijkheden, zoals Bluetooth. De getoonde toepassing van NXP had ook een 'foreign
object detector'. Deze waarschuwt als
zich tussen de telefoon en de oplader
een voorwerp bevindt dat de vermogensoverdracht kan belemmeren.
De TU/e was aanwezig met een demonstratie van 'cooperative driving'. De
rondrijdende wagentjes houden, door
middel van radarsensoren, automatisch afstand van elkaar en remmen af
zodra de voorganger te dichtbij komt.
Er is ook een geavanceerdere toepassing waarin alle voertuigjes draadloos
met elkaar verbonden zijn. Als het eerste wagentje moet remmen, zoals getoond op de foto, dan wordt dat direct
doorgegeven aan alle achterliggers. Zo
kan de gehele rij nog geleidelijker tot
stilstand komen.
Het voorbeeld is, natuurlijk, bijna letterlijk een 'toy application' maar de
technologie is getest met echte personenauto's en ook geïnstalleerd in een
vrachtwagen van DAF trucks.
Een derde toepassing van embeddedsystemsonderzoek betreft de Axia
Smart Chair. Dit is een bureaustoel die
er precies zo uitziet als elke andere bureaustoel, maar die de zithouding van
de gebruiker kan meten. Als, bijvoorbeeld, de gebruiker een langere tijd op
het puntje van de stoel zit, dan wordt
hij of zij daarop geattendeerd doordat
de stoel gaat trillen. Zo zijn er zes verkeerde zithoudingen geïdentificeerd
die tot een waarschuwing leiden. De
stoel kan individueel worden ingesteld
en de gebruiksgegevens kunnen wor-

den verzameld, doorgegeven en bekeken, bijvoorbeeld via een webbrowser.
De 'Axia Smart Chair' is ontwikkeld in
samenwerking met de TU Delft en ontwikkelingsorganisatie DevLab, door
Salland Electronics en stoelenfabrikant
BMA.
De toevoeging van elektronica en software aan een standaard bureaustoel
verhoogt de prijs met slechts tien procent, aldus directeur Herman Tuininga
van Salland Electronics.
Naast deze drie toepassingen waren er
op de informatiemarkt nog verschillende andere te zien, waaronder toepassingen van interactieve verlichting,
sensornetwerken voor openbare veiligheid en analyse van kenmerken
(features) in software voor optimaliseringvan updates.

Presentaties
Er was een aantal gespecialiseerde
workshops voor geregistreerde deelnemers en verschillende lezingen over diverse onderwerpen. Een aparte middagsessie was gewijd aan 'domain specific languages' en een tweede aan
'discrete system modeling'. Een derde
presentatie behandelde de in belang
toenemende sector van 'building automation' aan de hand van een praktijkvoorbeeld.
Steeds vaker worden vanuit verschillende kanten eisen gesteld aan energiebeheer van gebouwen, maar meestal zijn er geen gedetailleerde gebruiksgegevens beschikbaar.
In een kantoorgebouw in Frankrijk werden over een langere periode, met zeer
korte tussenpozen, op diverse plaatsen
metingen verricht. Op het punt van
verlichting werd, bijvoorbeeld, enkele

maanden lang om de paar minuten gemeten of die aan stond of niet. Dat gaf
een statistisch beeld te zien met een
aantal bijzondere randgevallen, die
niet zomaar evident waren. Automatisering van 'lighting control'vereist een
goed inzicht in de context van de praktijk, zo luidde de boodschap.
Het concept van 'embedded systems'
als geheel kwam aan de orde in een
presentatie over een groot onderzoeksproject naar 'cyber-physical systems'.
Het gaat hier om de integratie van de
digitale regeling en de analoge realiteit, en vooral dan de wetenschappen
die zich daarop richten. In een vijftal research lijnen werd de multidisciplinaire
benadering centraal gesteld.
In zijn keynote-presentatie sprak de
voorzitter van de raad van bestuur van
TNO, Jan Mengelers, over het belang
van toegepast wetenschappelijk onderzoek. Vooral in Azië, zo betoogde hij,
wordt een veel groter deel van de middelen gebruikt voor toegepast onderzoek dan voor fundamenteel onderzoek. In Europa is dat bijna andersom,
en dat heeft tot gevolg dat het in Europa veel moeilijker is om tot productieve innovatie te komen.
Business line manager Frans Beenker
van TNO-ESI besloot het symposium en
sprak de verwachting uit dat het potentieel van de TNO organisatie een
duidelijke bijdrage zal leveren aan de
verdere positionering van ESI.
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Samenvattingen van presentaties en
de informatiemarkt (symposiumBook20i3) zijn beschikbaar als TNO-ESI
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