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Sensortechnologie
voor industriële toepassingen 

Kortrijk, 3, 10 en 17 juni 2015

Praktisch

Data en plaats

Woensdag 3, 10 en 17 juni 2015, van 18 tot 21.30 uur
Ontvangst vanaf 17.45 uur
Pauze met drank en broodjes

KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
E. Sabbelaan 53 in Kortrijk

Inschrijven

Schrijf in vóór 27 mei 2015 via
http://puc.kuleuven-kulak.be

De deelnameprijs is 400 euro. 

Als één deelnemer van een bedrijf of organisatie 
inschrijft, dan krijgen alle bijkomende inschrijvingen uit 
hetzelfde bedrijf 20% korting.

Bespaar tot 50% op de deelnameprijs via uw
KMO-portefeuille. Meer informatie op
http://kmo-portefeuille.be.

Attest

Op eenvoudig verzoek krijgt u nadien een attest van 
deelname. 

Inschrijven: http://puc.kuleuven-kulak.be

Postuniversitair Centrum KU Leuven Kulak
E. Sabbelaan 53 – BE-8500 Kortrijk
T: 056 24 61 84 - F: 056 24 69 98
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Programma

SESSIE 1 - woensdag 3 juni 2015

Smart monitoring applied in industrial applications

door Andrei Bartic, Abdellatif Bey-Temsamani en 
Agusmian Partogi Ompusunggu (Flanders Make)
deze sessie wordt in het Engels gegeven

In this session we present a large variety of monitoring 
systems, their challenges and solutions. Each case is 
illustrated by a concrete industrial implementation.

The following topics are covered:
• Trends in sensing techniques for industrial applications
• Sensor self-diagnostics and self-calibration
• Adaptive detection and estimation
• Low cost monitoring
• Virtual sensing

SESSIE 2 - woensdag 10 juni 2015

Camera’s als industriële sensor

door prof. dr. ir. Toon Goedemé (EAVISE, KU Leuven)

Camera’s zijn een zeer rijke bron van informatie in elke 
industriële applicatie, maar de grote uitdaging daarbij is 
het verwerken van hun enorme datastroom tot nuttige 
gegevens. We geven een overzicht van een aantal state-
of-the-art algoritmes uit het computer vision onderzoek 
die een automatische interpretatie van het camerabeeld 
mogelijk maken. Dit alles wordt geïllustreerd met 
voorbeelden vanuit onderzoeksprojecten met echte 
industriële toepassingen van beeldverwerking.

SESSIE 3 - woensdag 17 juni 2015

Innovatieve sensortechnologieën voor de agro-food sector

door dr. Steven Vermeir (Sensors for Food, KU Leuven)

In deze sessie geven we een globaal overzicht van het 
potentieel van innovatieve sensortechnologieën voor 
de agro-food sector. Hierbij ligt in een eerste deel de 
focus op spectrale technologieën voor het opmeten 
van algemene kwaliteitsparameters van biologische 
producten, met speciale aandacht voor hyperspectrale 
cameratechnologie. In een tweede deel worden de 
mogelijkheden geschetst van biosensortechnologie 
en lab-on-a-chip technologie voor het opmeten van 
specifieke componenten in voedingsmatrices. 

Sensortechnologie
voor industriële toepassingen

Doelgroep

Machinebouwers, procesingenieurs, kwaliteitscontroleurs, 
productontwikkelaars en andere geïnteresseerden

Organisatie

De stuurgroep Wetenschappen en Technologie van het 
Postuniversitair Centrum van de KU Leuven Campus Kulak 
Kortrijk


