
Obiectdetectie met
onzichtbaar licht

De precisie van laserstralen is velen bekend. Dat er ook lasers

bestaan die onzichtbaar infrarood licht uitstralen weten minder

mensen. Op basis hiervan heeft TNO-FEL een compact en goed_

koop te produceren detectiesysteem voor stilstaande en bewe-

gende obiecten ontwikkeld. Dit Inf¡arood Laser Detectie-systeem

is eenvoudig te installeren, heeft een groot bereik en is desge-

wenst te koppelen met systemen voor video, bewaking, beveili_

ging en procescontrole.

ters groot, bewegend spiegeltie op een retro_reflector
geproiecteerd. Een retro-reflector heeft de eigenschap
licht te reflecteren in de richting van waaruit het werà
aangestraald. Dit principe is onder andere bekend van
de reflecterende ringen op fietsbanden, oplichtende ver_
keersborden en veiligheidskleding die wegwerkers en
hulpverleners gebruiken.

Het specifieke doel van het Infrarood Laser Detectie_sys_
teem (ILD) is het nauwkeurig, betrouwbaar en snel detec_
teren van obiecten als personen, voertuigen en andere
voorwerpen die de waaier van laserstralenonderbreken.
Omdat de golflengte van de laser zich buiten het waar_
neembare bereik van het menseliike oog bevindt, is de
laserstraal niet zichtbaar. Overigens heeft ¿e straal een
dermate klein vermogen dat het menseliike oog er geen
schade van kan ondervinden

De werkíng

-

plaats naefat.een .obfeèt wler keer
Door het compacte IlD-systeem worden infrarode laser_
stralen opgewekt en via een enkele vierkante millime_

Het compacte llD-systeem is in staat obiecten van viif
centimeter op een afstand van honderd meter te detec_
teren. Op kortere afstand (vanaf drie meter) kunnen klei_
nere voorwerpen gedetecteerd worden.
In de standaard configuratie scant het IlD_svsteem zes_

llet ¡nfra?ode laserdetect¡e-3ysteern (l LD).

Ook infrarood licht wordt door retro_reflecterend mate_
riaal weerkaatst. Het IlD-systeem bundelt het gereflec-
teerde licht via een lens op een sensor, -aa.rrihet sig_
naal digitaal ve¡werkt wordt. Eventuele onderbrekingJn
van de straal worden geanalyseerd, waarbii in de stan_
daard configuratie een positieve detectie plaatsvindt
nadat een object vier keer achte¡een is waargenomen.
Het signaal van de detector kan voor directelnterpreta-
tie van het gedetecteerde tezamen met een videobeeld
op een monitor worden gepresenteerd. Ook is koppe_
Iing mogeliik met een (computer)systeem voor beveili-
ging, bewaking of procesbesturing.

Detect¡e ls rnogellfk van enkele
cent¡]tleters tot zo'n lronderd rrreter.

tien keer per seconde in dezelfde richting en is de detec-
tiebreedte in te stellen van enkele graden tot zestig gra-
den. Afhankelijk van de toepassing ziin software-matig
andere scan-snelheden en detectiedrempels in te stellen.
Het systeem functioneert binnen een temperatuurbereik
van -20 tot 60'C en is niet gevoelig voo¡ directe instra-
ling van zonlicht. Ook is het ongevoelig voor en bestand
tegen slechte weersomstandigheden zoals regen en
sneeuw. Alleen in dichte mist wordt het zicht van de de-
tector belemmerd tot ongeveer de afstand die het men-
seliik oog onder die omstandigheden kan waarnemen.

Toepassingen

Er zijn legio toepassingen denkbaar voor het ILD-sys-
teem. Het wordt inmiddels operationeel ingezet voor de
beveiliging van personen op schietbanen. Ook kan het
systeem ondersteuning bieden bii het op afstand berva-
ken en bedienen van bruggen en sluizen. In situaties
waarbij een brug geopend moet worden kan een auto-
matisch alarm gegenereerd rvorden als er auto's of per-
sonen ziin achtergebleven op het brugdek.
Het llD-systeem is eveneens in staat de afmetingen van
de onderbreking of onderb¡ekingen in de 'bundel, te
bepalen. Mede hierdoor is het ook inzetbaar in verkeers-
mana8ement.systemenenlogistiekeproceSSen.<

' ls werkzaam b¡l het TNO Fys¡sch en
Elektronl¡<h Laboratoraum.
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