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Illustration 1 - Smart Sensor Fusion 1.0 

 

Samenvatting Smart Sensor Fusion    

 

Smart Sensor Fusion (SSF) staat voor het combineren van smart sensor data waarbij de resultaten 

gecombineerd minder onzekerheid geven dan een individuele dataset. Het reduceren van onzekerheid 

geeft meer accurate, complete en betrouwbaarder resultaten. Maritieme systemen zijn uitgerust o.a. 

met IS,RADAR,LIDAR,GPS en 

overige additionele sensoren 

die individueel data 

aanleveren. Een variant van 

sensor fusion wordt toegepast 

op (low cost) sensors in 

vliegtuigen en 

verkeersmetingen. Deze 

techniek wordt niet toegepast 

op het collectief maar met 

individuele apparaten. Door 

Smart Sensor Fusion toe te 

passen op vaartuigen spreken 

wij van het verbinden van 

meerdere sensoren die door 

middel van kunstmatige 

intelligentie samenwerken en 

data onderling verifiëren.  

 

Toekomstvisie  

De tweede stap van Smart 

Sensor Fusion is het verifiëren 

van de data zowel van eigen 

vaartuig als van de sub-vaartuigen in de omgeving. En het verbinden van meer sensoren op het schip 

met de AI. Deze techniek kan bijvoorbeeld toegepast worden op het concept van “Swarming” zowel 

voor autonome vaartuigen als bemande vaartuigen.   

 

Inleiding 

 

Innovaties brengen nieuwe oplossingen waarbij in veel gevallen nieuwe onderdelen verantwoordelijk 

zijn voor het weergeven van bepaalde informatie. Iedere individuele dataset geleverd door een device 

wordt geïnterpreteerd door de eindgebruiker. Interpretatie gebaseerd op één bron geeft geen 

verificatie. Bij geen verificatie is de eindgebruikers interpretatie ééntonig en daardoor ook dus minder 

betrouwbaar. Een goed voorbeeld van zo’n situatie is het incident van de USS John S. 

McCain(21/08/2017), USS destroyer marine schip die vanuit een militaire basis in Singapore vertrok en 

in een botsing raakte met een Libische tanker. Tien US mariniers kwamen om het leven door het 

ongeval. Oorzaak van het ongeval was een uitgeschakeld AIS systeem binnen het USS John S. McCain. 

Volgens de internationale wetgeving van navigatie systemen zijn marine gevechtsschepen vrijgesteld 

van verplichte AIS. Marine gevechtsschapen zijn uitgerust met de beste innovaties, beste  

sensoren en de meest alerte bemanning. Hoe kan het zijn dat zo’n technologisch gevorderd schip een 

onvoorzienbare aanvaring heeft kunnen veroorzaken? De antwoord is vrijwel simpel: Eénzijdige 

interpretatie geeft een weergave gebaseerd op één input. Wanneer deze input uitgeschakeld, defect 
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of inaccuraat is van het vaartuig bestaat er geen vervanging maar ook geen verificatie. Dit geldt ook 

voor de Libische tanker die door middel van éénzijdige interpretatie het voorval niet heeft kunnen 

voorkomen. Samenwerking van diverse sensoren is cruciaal voor het winnen en verifiëren van 

informatie. 

Doelstelling  

 

Smart Sensor Fusion 1.0 (SSF) staat  voor het combineren van smart sensor data waarbij de resultaten 

gecombineerd minder onzekerheid geven dan een individuele dataset. Het reduceren van onzekerheid 

geeft meer accurate, complete en betrouwbaarder resultaten. Maritieme systemen zijn uitgerust met 

een set sensoren zoals (AIS,RADAR,LIDAR,GPS) en overige additionele sensoren die individueel data 

aanleveren. Een variant van Sensor Fusion wordt toegepast op (low cost) sensoren, vliegtuigen en 

verkeersmetingen. Echter wordt deze techniek niet toegepast op het collectief maar individuele 

apparaten. Door Smart Sensor Fusion toe te passen op vaartuigen spreken wij van het verbinden van 

meerdere sensoren die door middel van kunstmatige intelligentie samenwerken en data onderling 

verifiëren. SSF kan een grote rol spelen zowel voor bemande als onbemande vaartuigen. De techniek 

kan meegenomen worden voor toepassing in alle soorten vaartuigen daarnaast kan het toegepast 

worden op bestaande systemen en nieuwe systemen binnen de maritieme sector. Het kan bijdragen 

om ongelukken te voorkomen door middel van “the-next-in-line” methode. Data is het meest accuraat 

wanneer het van meerdere hoeken bekeken wordt en dit wordt mogelijk gemaakt door Smart Sensor 

Fusion. SSF kan ongelukken op zee voorkomen doordat er meer factoren vergeleken worden. 

Onbemande en bemande schepen zijn hierdoor niet afhankelijk van één bron maar meerdere die als 

één werken.  Wanneer er over onbemand varen gesproken wordt dan wordt er gebruik gemaakt van 

sensoren alleen. Meer sensoren, meer metingen en alsnog valt men terug op het primitieve beeld waar 

één sensor voor één doel ingezet wordt. Dit is niet zo alleen met onbemande vaartuigen maar ook 

bemande vaartuigen leiden hun gegevens af van een enkele input bron. Niemand verifieert of de data 

accuraat is door een tweede of derde bron na een handeling. SSF dient hier een verandering in te 

brengen. 

Next-in-line methode is de techniek waarbij iedere sensor de resultaten vergelijkt met de volgende 

sensor in de situatual awareness architectuur. Bij uitval van een sensor gaat het proces door met de 

volgende actieve sensor.  

Het real realiseren van Smart Sensor Fusion is het proces waarbij alle sensoren als één geheel werken. 

Iedere sensor dient de data van een andere aangesloten sensor te verifiëren, waardoor de 

eindgebruiker alleen als een extra ingezet wordt i.p.v. als verificateur voor iedere aparte data output. 

Partijen:  

Viralcom (I.Simic) 

Infinovation (A.Blom) 

RDM Centre of Expertise (P.H.Verheijen) (met ondersteuning van Innoship Engineering (dhr. J. 

Scholtens)) 

MHMarine (M.Hurkmans) 

 

Project realisatie mede mogelijk gemaakt door: Nederland Maritiem Land  
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Projectactiviteit  

(1). Onderzoek naar sensor fusion gebaseerd op multidisciplinaire systemen.  

• Bemande schepen inzet methodieken 

• Onbemande schepen inzet methodieken  

Ons onderzoek focus point bij (1) om informatie te verzamelen over welke methodieken er nu gebruikt 

worden zowel bij bemande als onbemande schepen. We hebben geconcludeerd dat dataweergave bij 

bemande schepen een persoon als eind verificateur heeft en onbemande processen zich richten op de 

desbetreffende sensor output als leidend.  

 

(2). Onderzoek naar de datasets input en verificatie  

• Sensor technologie en het samenvoegen van deze datasets  

Iedere sensor bevat zijn eigen dataset output, deze output resultaten kunnen anders zijn dan bij 

andere sensoren maar wanneer het komt tot situational awareness alle data kan vertaald worden op 

basis van range, distance en objectdetectie op basis van classificatie. 

 

(3).Het intelligent verbinden van sensors 

Als we weten wat onze positie is [GPS] en we weten wat de positie is van schepen in onze omgeving [AIS] 

dan kunnen we op basis van deze twee sensoren verificatie hebben op basis van range, distance en 

objectdetectie. Dezelfde data kunnen 

we halen uit de FMCW radar.  De 

geluidsgeneratie vanuit de PAM geeft 

een range aan van het desbetreffende 

object, hieruit kunnen we constateren 

of het object zich links/rechts bevindt 

en de verhoging in frequency die ons 

toegevoegde waarde geeft over het 

inkomende/terugtrekkende object. De 

camera’s kunnen onderling gekoppeld 

worden waarbij de IR data en CAM 

GPS

AIS

RADAR

PAM

CAM

IR
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output objectdetectie weergeeft. Deze objectdetectie kan weer gekoppeld worden aan de radar, AIS 

en PAM. Hierdoor ontstaat een rotatie en dus ook de next-in-line methode.  

 

(4). Het maken van een geïntegreerd pakket voor de smart sensor fusion  

• Het realiseren van een pakket d.m.v. een koppeling tussen de GUI Base en de backend van 

iedere sensor.   

 

 

Iedere sensor is gekoppeld vanuit de backend naar de GUI base als een geïntegreerd pakket voor de 

smart sensor fusion.  Op deze manier is de weergave te begrijpen zelfs voor een leek. De notificaties 

worden weergeven in de prototype om aan te tonen dat de fusie actief werkend is.  

(5). Het trekken van conclusies en opstellen van een vervolgonderzoek t.b.v. H2020  

• We zijn tot de conclusie gekomen dat  Smart Sensor Fusion zeker mogelijk is maar om de stap 

van prototype tot eindproduct te maken zal tijd in beslag nemen. Dit heeft te maken met de variatie 

van sensoren binnen schepen en het gebruiksvriendelijk maken voor het definitief integreren van SSF 

in een huidige systeem.  

• Focuspunten voor het vervolgonderzoek zijn samengesteld. De samenwerkende partijen 

willen een subsidiebureau benaderen voor het correct formuleren van deze focuspunten naar H2020 

indiening formaat.  

 

Knelpunten 

1. Het vergelijkingsproces van de data-output.  

We hebben veel redundantie binnen de data points gevonden, dit komt door de hoeveelheid real-time 

data tijdens het overzetten vanuit de sensoren direct naar onze backend base. 

Actie: Het verwijderen van redundantie binnen de data points.  

 

2. Het verbinden van de PAM sensor aan de GPS en AIS.  

De output van de GPS en AIS is in eerste instantie een combinatie van distance/range met 

toegevoegde informatie vanuit de AIS zoals schip type, destinatie en overig.  De output van de PAM 

zijn frequency points aan identificatie van het object. De sterktes van de frequency waren niet 

opgenomen in de eerste instantie.  

Actie: Bridging ingezet om sensor data te kunnen verbinden op basis van resultaat data i.p.v. input 

data.  

 

3. Verkeerd geleverde FMCW radar module zonder externe behuizing, koelsysteem en 

inputverbinding.  

In plaats van een uitgeruste kant en klare module met behuizing en overige voorzieningen hebben we 

onze weg moeten vinden met een from-scratch module. Dit heeft vertraging veroorzaakt bij alle 

samenwerkende partijen (electrical engineering/implementatie en software engineering).  

Actie: We hebben de module zelf in elkaar gezet. De leverancier heeft geen retourzending kunnen 

realiseren. We hebben met de huidige FMCW radar module een eigen FMCW-algoritmiek toegepast. 

Een externe partij ingeschakeld voor een snelle doorontwikkeling door de beperking van de hardware 

heeft de trial & error proces meer tijd in beslag genomen.  

4. Koppeling maken tussen de weergave MAP/AIS en Radar op basis van binnenkomende 

afstandssignalen. Intern in de hardware module is een fout geconstateerd waarbij de datafilter 

vertraging heeft van 0.5 seconden. 
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Actie: De datapoints vertraagd met 0.5 seconden wegens het probleem, bug genoteerd voor het 

aanpassen bij een andere radarmodule naar 0 seconden.   

5. De huidige PAM systeem bevat een kleine hydrofoon waardoor de range niet erg groot is daarnaast 

is het plaatsen van de hydrofoon op een groot testschip direct in het water (tijdens varen) niet van 

toepassing geweest.  

Actie:  De huidige PAM systeem geplaats op het kleine testschip hiermee hebben we een kleinere kans 

gehad om de volledige hardware kit kwijt te raken in de Dronehaven.  

6. Waterdichte integratie en accu voorzieningen bij diverse testomgevingen.  

Actie:  Waterdichte cases aangeschaft voor het plaatsen van de hardware componenten op de boten.  

Het aanpassen van de cases voor de GPS/AIS receiver antenne. Een externe back-up accu gebruikt op 

een groot testschip om de externe sensoren actief te behouden. De externe accu was nodig omdat 

onze testtijd ≥70 min per test was.  

7. Beeldherkenning koppelen aan de Camera en IR, kwaliteit bij beiden camera’s is anders.  

Actie: AI leer algoritme gebruikt voor het koppelen van zowel camera als IR. De schepen worden 

automatisch herkent in dezelfde categorie waardoor de probability op een hogere 

herkeningspecentage uitkomt.  

Resultaten 
 

Gebruikte middelen 

 

•  CAM/IR:   AI library voor beeldherkenning, herkenning op basis van een miljoen scheeps 

afbeeldingen. Herkenningsslaag rate: ≥ 92%  

•  GPS/AIS:   Data vanuit de sensoren (open-source) ophalen via bridging en vervolgens 

weergeven in mijn gewenste formaat en weergave locatie (dark maps).  

• PAM:  Geluidsherkenning vanuit digital signal processing, Viralcom algoritme.  

•  FMCW Radar:  Signalen vanuit de FMCW (Viralcom processing algoritme).  

•  AI-brein:  Viralcom implementatie.   

 

Verantwoording partijen  

Viralcom:  Software Engineering & Projectleider  

Viralcom heeft gedurende project zich bezig gehouden om het AI algoritme optimaal te ontwikkelen 

voor de smart sensor fusion. Naast software engineering is Viralcom ook verantwoordelijk geweest om 

het project aan te sturen en alle benodigde documentatie vast te leggen.  

 

MHMarine:  Systeem integratie  

MHMarine heeft gedurende project zich bezig gehouden met het in kaart brengen van processen en 

het correct plaatsen van de onderdelen tijdens het testen.  

Infinovation:  Electrical Engineering  

Infinovation heeft gedurende project zich bezig gehouden met het verbeteren van de electrische 

componenten van de FMCW radar module en de koppeling van de GPS module.  

 Sabertooth Software (ingehuurde partij) 

Sabertooth Software heeft gedurende project zich bezig gehouden met enkele componenten van de 

AI en vooral met de FMCW radar module om het doorontwikkelproces te versnellen.  
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Illustration 3 SSF 1.0 - Explained 

RDM Centre of Expertise (contactpersoon: dhr.P.Verheijen): Het verzorgen van testfaciliteiten en 

ondersteunende support van de testfaciliteiten.  Dhr.J.Scholtens heeft de verantwoording gekregen 

van RDM CoE om de ondersteunende support te zijn voor het uitvoeren van de testen met de 

desbetreffende testboot.   

  

 
 (1.) RDM: Aqualab 

Het Aqualab is een waterloopkundig laboratorium waar onderzoek kan worden gedaan naar de 

beïnvloeding van water en stroming op waterbouwkundige activiteiten, schepen en kusten. Ook 

worden er stabiliteitstesten gedaan met drijvende objecten. 

 

Testlocatie:  RDM: Aqualab  

Testperiode:  September-Nov 2018 

Testomschrijving:  Het testen van de volgende sensoren binnen de SSF [CAM,AIS,GPS,PAM, RADAR]  

Test partners:  RDM Centre of Expertise, Innoship Engineering 

Ontbrekend: IR  
Reden: Knelpunt 7) Beeldherkening koppelen aan de Camera en IR, koppelingsproblemen met de 
dieptewerking in de IR-camera, kwaliteit.  

Bijzonderheden:  De camera die gebruikt is in de test is vervangen met een full-zoom model voor 
een optimale beeldherkening van meerdere schepen tegelijk.  

Te verbeteren op basis van resultaten (prioriteit):  
3  IR camera voor de volgende test gereed hebben en geïmplementeerd  
1  De datapoints van de FMCW radar nagaan op accurate gegevens, na 20 minuten van testen bug 
in dataset 
2 Notificaties aanpassen van de SSF, model is nog niet gebruiksvriendelijk te veel meldingen bij 
activiteit 
4  Houder aanschaffen voor de PAM, model PAM is te klein om op open water te gebruiken door 
een kleine hydrofoon. Kans aanwezig om apparatuur te verliezen tijdens testen.  
5  Opties voor behuizing van de FMCW radar bekijken, tot heden geen goede behuizing gevonden 
(in de apparatuur zijn er punten komen hoger dan 82 graden) 

Testduur: 120 min 
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De dashboard bestaat uit actieve 

sensoren. Op het moment dat een 

sensor op non-actief gezet wordt 

of “defect” raakt wordt deze 

weergeven als rood. In de 

prototype is het mogelijk om zelf 

een sensor uit en aan te zetten 

voor testdoeleinden. Het 

eindproduct zal echter deze 

functie niet bevatten. 

 

  

De FMCW RADAR stuurt de verkregen signalen terug naar het AI-brein. Dit proces gebeurt op de 

achtergrond voor iedere ontvangen signaal. Ieder onderdeel is real-time getest in het Aqualab.  
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Voor video opnames van de test Aqualab verwijs ik u naar ons youtube channel:  Viralcom Company  

Ons youtube channel bevat kort samengevatte video’s. Opgenomen videomateriaal per test is tussen: 

30-60 min. 

 

(2.) RDM: Dronehaven 

In de Dokhaven van RDM Rotterdam is tijdens de Wereldhavendagen, op zaterdag 3 september 2016, 

de Dronehaven geopend; een unieke experimenteerlocatie voor varende drones. Vanaf dat moment is 

dit deel van de Rotterdamse haven afgesloten voor de reguliere scheepvaart en biedt het plek aan 

bedrijven, onderwijs en organisaties om onderzoek te doen en tests uit te voeren met drones en 

autonoom varen.  

 

Testlocatie:  RDM: Dronehaven  

Testperiode:  OCT-DEC 2018 

Testomschrijving:  Het testen van de volgende sensoren binnen de SSF [CAM,AIS,GPS,PAM, RADAR,IR]  

Test partners:  RDM Centre of Expertise, Innoship Engineering 

Resultaten:  
- PAM Systeem heeft last van short range bekabeling, kan niet geplaats worden op de boot wegens gevaar om hardware 
kwijt te raken. Systeem geplaatst in het water bij de opstapplaat. Ontvangt alleen short-range boot geluiden, wellicht de 
enige boot in de short-range is de boot die als testboot ingezet wordt. Het identificeer proces loopt soepel.  
- De AIS/GPS is geplaats in de boot.  
- De IR/CAM/RADAR staan aan de kade ter observatie voor het identificatie proces, er zijn geen andere boten/drones in de 
dronehaven gedurende testtijd waardoor het geen nut heeft om de overige sensoren op de boot te plaatsen. 
-   Software functioneert naar wens, probleem in de FMCW module, vertraging houdt aan.  

Bijzonderheden:  De sensoren die nu gebruikt worden zijn niet allemaal waterdicht. Voor de overschakeling van prototype 
naar definitief zullen we bij voorkeur direct ingekochte veel duurdere waterdichte Yacht sensoren moeten gebruiken.  
Wij hebben vier verschillende camera’s uitgeprobeerd qua processing snelheid.   
 
NEST:  Waterdicht, makkelijk te plaatsen aan boord.  Gigantische problemen wanneer het komt tot dataoverdracht. De 
vertraging is te groot om directe herkenning te realiseren.  
360:  Waterdicht, makkelijk te plaatsen aan boord. Geen koppeling op Wifi.  
Sony shutter:  Niet waterdicht, snel qua processing, geen optie om aan boord geplaats te worden.  
Logitech connectivity:  Waterdicht, te kleine usb kabel, formaat van een webcam.  

Te verbeteren op basis van resultaten (prioriteit):  
2  De datapoints van de FMCW radar behouden een kleine vertraging aan, nogmaals een poging doen om de bug te 
vinden.  
3 Notificaties aanpassen van de SSF, verbeterd maar nog niet optimaal. 
4  Opties voor behuizing van de FMCW radar bekijken, behuizing aangeschaft  hitte problemen houden aan.  
1  Repareren van redundantie in de data points 

Testduur: 300 min 
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Illustration 4 Aqua Dock- Dronehaven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor video opnames van de test Dronehaven verwijs 

ik u naar onze youtube channel:  Viralcom Company  

Ons youtube channel bevat kort samengevatte 

video’s. Opgenomen videomateriaal per test is 

tussen: 30-50 min. 

 

(3.) RDM: Final-test Rivierschip  

RDM Centre of Expertise – dhr. P.H.Verheijen heeft 

voor de laatste test een rivierschip ingeschakeld om 

de laatste test bemand aan boord uit te kunnen 

voeren. De resultaten gegeven door het AI-brein zijn 

overtreffend vergeleken met waarmee we begonnen 

zijn en de materialen die gebruikt zijn. Doordat we 

Smart Sensor Fusion hebben kunnen uitvoeren met 

basis sensoren qua processing kwaliteit geeft als 

logisch gevolg aan dat de resultaten bij betere 

kwaliteit sensoren alleen omhoog zullen gaan.  

Het identificeren van vaartuig objecten verliep vrijwel soepel door de AI library die gevoed is met over 

een miljoen vaartuigen. We hebben geen verschil kunnen ontdekken tussen het herkennen van 

objecten in de IR en de gewone camera. 

Het diepte-probleem is opgelost door een andere modus te selecteren van de IR.  

 
 

Testlocatie:  RDM: Rivierschip  

Testperiode:  DEC 2018 

Testomschrijving:  Het testen van de volgende sensoren binnen de SSF [IR, CAM,AIS,GPS,PAM*, RADAR]  

Test partners:  RDM Centre of Expertise 

Bijzonderheden:  De PAM* is halverwege de test uitgeschakeld wegens minimum functionaliteit. De hydrofoon kabel was 
niet stabiel genoeg om de snelheid bij te houden van een rivierschip.  Geluidsidentificatie en koppeling werkt foutloos 
echter spreken we over een hardware beperking waarbij we keuzes hebben moeten maken tijdens de test. 
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Te verbeteren op basis van resultaten (prioriteit):  
1. De GUI in de huidige stand is een prototype, wellicht dat de GUI in de toekomst verdwijnt en alleen uit notificaties 
bestaat die op een externe scherm weergeven worden. Voor nu als actiepunt in de toekomst: notificaties moeten nog 
gebruiksvriendelijker gemaakt worden. De vaartuig bestuurder dient alleen het noodzakelijke te zien.  
2. De datapoints zijn vertraagd om het systeem tegenmoet te komen door de koppeling van de Radar. Er zit een bug in de 
radarmodule die de vertraging veroorzaakt met de koppeling. Het systeem dient hierdoor weer terug gezet te worden van 
0.5 seconden vertraging naar 0 seconden vertraging. De fabrikant moet dit probleem oplossen. 
3. De PAM systeem kan toegepast worden op kleinere drones /autonome vaartuigen of kleine bemande vaartuigen. 
Echter dit PAM systeem is niet geschikt voor grotere boten/schepen waar de snelheid ≥ 20 knopen is. Het PAM systeem 
voor grote vaartuigen heeft een hydrofoon ter beschikking minimaal van 1Meter omvang. Qua data en software 
herkenning hebben we geen beperkingen, helaas hardware matig wel. 
4. Onderdelen voor het vervolg direct aanschaffen bij een Yacht dealer.  
5. FMCW module omwisselen met een wide-angle FMCW module om meer bereik te creëren.  
6. Stabielere internetverbinding voor het remote-testen. Databundel voor extern testen was heel snel op. 

Testduur: 75 min 

 

Tijdens het testen van Smart Sensor Fusion heeft de vaartuigbestuurder verschillende snelheden, 

manoeuvres en het dichterbij komen bij 

andere schepen  uitgevoerd waardoor de 

sensor combinaties optimaal getest konden 

worden. De AI heeft herkenning kunnen 

uitvoeren van voorbijkomende schepen. 

Echter hebben we niet verwacht dit resultaat 

te krijgen aangezien de camera’s zich binnen 

bevonden en niet buiten. Voor het testen van 

de FMCW radar heeft de vaartuigbestuurder 

een snelheid van 30 knopen aangehouden 

waar we verschillende resultaten terug 

hebben gezien. Ondanks de 0.5 seconden 

vertraging heeft de radar de meeste objecten 

kunnen identificeren als inkomende objecten 

in plaats van statisch of onzichtbaar. Dit 

neemt niet weg dat het probleem alsnog 

opgelost moet worden in een latere fase. In het algemeen zijn wij als team zeer trots op de resultaten 

die gerealiseerd zijn voor het prototype.  

 
 

Illustration 5 Viralcom Founder (links) 
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Voor video opnames van de test 

Rivierschip verwijs ik u naar onze youtube 

channel:  Viralcom Company  

Ons youtube channel bevat kort 

samengevatte video’s. Opgenomen 

videomateriaal per test is tussen: 10-20 

min. 

Publicatie 

Paper voor SNAME 2019. Ingediende abstract, wachtend op reactie vanuit SNAME. De paper zal 

gepubliceerd worden ook op de website van Viralcom met vermelding naar Nederland Maritiem Land. 

De presentatiedatum is in September 2019 in de Vereinigde Staten bij goedkeuring van het voorlopig 

ingediende stuk.  

 

Het verslag en de publicatie wordt toegankelijk gemaakt op de website van Viralcom vanaf 30 Januari 

2019 (i.v.m. server verhuizing). www.viralcom.nl  

 

SNAME zal de publicatie open zetten na de conferentie datum eind 2019. De publicatie is open voor 

leden in de data library van SNAME. www.sname.org  

 

Vervolgonderzoek: Plan van Aanpak 

In de eerste instantie is het de bedoeling om SSF 1.0 (prototype) eerst toe te passen aan boord 

draaiend op een actief vaartuig waar we een maand lang alleen dataverwerking observeren, dit 

gedeelte gaat om het toepassen van AI die onderling sensoren verifieert om zo ervoor te zorgen dat 

de data accuraat is en om de originele verificateur als “last-option” te stellen. Het schip moet actief 

naar een bestemming op weg zijn om zo optimale resultaten uit SSF te kunnen halen. Op deze manier 

zorgen we ervoor dat voorvallen zoals het incident tussen de US destroyer en Libische tanker 

geëlimineerd worden. Verificatie zal op deze manier altijd aan boord zijn door de “the-next-in-line” 

methode. Tijdens het proces verbinden we alle relevante sensoren die gebruikt worden voor 

situational awareness. Bij een succesvolle dataverzameling van een actief schip, gaan we over na de 

integratie van deelproducten in de AI. Op deze manier kan de schipbesturing geen last hebben van de 

AI en visa versa. Wanneer we de testresultaten hebben van iedere situational awareness sensor  die 

verbonden wordt op het schip zonder interferece kunnen we overgaan naar het definitief toepassen 

van de SSF 1.0 van prototype naar product versie 1.0. De radar module zal uitgebreid moeten worden 

met  de type radar die zich op het schip bevindt. SSF 1.0 maakt gebruikt van een FMCW radar module 

(short range).  

 

Na een succesvolle toepassing van SSF 1.0 gaan we over naar  SSF 2.0 waarbij ieder schip voorzien van 

SSF 1.0 als een “grote sensor” gezien wordt die informatie deelt met een andere “grote sensor”. Op 

deze manier kan de informatie gezien door één en vervolgens gedeeld worden met anderen die deze 

informatie nog niet in hun bezit hebben. SSF 2.0 is toe te passen o.a. om veiligheid te waarborgen, 

efficiënt omgaan met grote aantallen informatie en het verduurzamen van de overige sub-schepen die 

door verkregen informatie bijvoorbeeld een andere keuze maken qua snelheid, route etc.  
 

 

 

http://www.viralcom.nl/
http://www.sname.org/
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Illustration 6 - Smart Sensor Fusion 2.0 

 

Toekomst H2020: Smart Sensor Fusion 2.0  

SSF 2.0 is het verifiëren van de data zowel van eigen vaartuigen als van de sub-vaartuigen in de 

omgeving. Onder sub-vaartuigen bedoelen we vaartuigen die tot dezelfde eigenaar of bedrijf horen. 

SSF 2.0 kan toegepast worden op het concept van “Swarming” zowel voor autonome vaartuigen als 

bemande vaartuigen. SSF 2.0 wordt gezien als het eindproduct i.p.v. het huidige prototype. Hier 

spreken we ook van meerdere sensoren die gekoppeld zijn aan het systeem.  

 

 

 

In illustratie 7 worden drie schepen weergeven die d.m.v. SSF 2.0 verbonden zijn. Ieder schip is 

voorzien van SSF 1.0 en gezamenlijk d.m.v. SSF 2.0. De koploper deelt zijn gegevens met de staart en 

visa versa. Ieder schip is hier nog steeds voorzien van eigen verificatie.  

 

Financiering project 

Om het product verder te brengen wilt Viralcom met partners een subsidiebureau (b.v. Berenschot) 

benaderen voor het correct formuleren van de focuspunten volgens de H2020 indieningsformaat.   

 

Urenbegroting vervolgonderzoek  

Bij goedkeuring van de subsidie H2020 hebben de partijen (Viralcom, Infinovation, MHmarine) een 

fulltime commitment toegezegd om het product van prototype SSF 1.0 naar product versie 1.0 te 

brengen binnen een jaar.  

 

Testfaciliteiten 

De partijen zullen echter wel voor de testfaciliteiten voor de langdurige data observatietest contact 

moeten opnemen voor het plaatsen van het prototype op een schip van het Havenbedrijf Rotterdam. 

Om de omschakeling te maken van prototype naar eindproduct vereist real time monitoring waarbij 

situaties zich echt voordoen (ongepland).  
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Onderzoeksmethodiek en directe toepasbaarheid van SSF 1.0: 

Voor de overbruggingsfase is er sprake van trial & error in een real time environment op een schip die 

een bepaalde eindbestemming heeft voor het monitoren van minimaal een maand. De data dient 

verzamelt te worden en in de tussentijd dienen deelproducten geïmplementeerd te worden in het AI-

brein om zo voortgang te maken in een real-time omgeving.  

 

Conclusie 

Viralcom en partners zijn overtuigd dat Smart Sensor Fusion (van prototype naar eindproduct) 

mogelijk is en toegevoegde waarde levert d.m.v. notificatie en verificatie. De sensoren staan nu niet 

als individu in het systeem maar als collectief. Dit stukje software kan bijdragen aan de veiligheid van 

bemande en onbemande scheepvaart vooral omdat het niet afhankelijk is van één soort input. Om het 

product tot eindproduct te krijgen vereist het in een best case scenario 1 jaar, hierbij gaan we ervanuit 

dat de sensoren geïmplementeerd zijn aan boord en deze gekoppeld mogen worden aan een extern 

systeem (eerst voor testdoeleinden en vervolgens voor de implementatie zelf). 

 

Zekerheid die gegenereerd wordt door een hogere kunstmatige intelligentie is vooral nu nodig 

wanneer we op weg zijn om alle processen autonoom te maken binnen de scheepsvaart. Zelfs 

wanneer die processen zover zijn blijven we bemande scheepsvaart behouden denk aan pleziervaart 

of zelfs minder gesitueerde bedrijven in de scheepsvaart. SSF zal een onmisbare factor zijn zeker 

wanneer het komt tot het uittesten of de data werkelijk klopt en of de andere sensoren iets over het 

hoofd zien. Het klinkt allemaal “simpel” maar onderzoek geeft aan dat men juist dit totaal over het 

hoofd ziet wanneer we spreken over “wanneer krijg je een melding” en wanneer weet je of er juist 

een aanpassing is in de situational awareness situatie.  

 

Viralcom en partners willen Smart Sensor Fusion tot een eindproduct brengen met behulp van 

subsidie financiering  als vervolgstap (H2020 e.d.).   

 

Waarom was de haalbaarheidsstudie & subsidie nodig 

Uit ons onderzoek komt voort dat met  de huidige technologische veranderingen een cruciaal 

onderdeel mist wanneer het komt tot veiligheid met smart sensor technologie. Het incident van de 

John McCain Destroyer is een tragisch bewijs hoe een volledig modern uitgerust schip toch kan falen 

wanneer het komt tot het verifiëren van sensor data. Het aanbieden van meer data is nutteloos als de 

data niet geverifieerd is op zijn geldigheid, en wat gebeurt er precies wanneer de data alleen maar 

door 1 sensor gezien wordt?  Zulke kritische vragen worden niet beantwoord omdat er vanuit gegaan 

wordt dat een fysiek iemand de beslissing moet maken in zo’n situatie om aan te geven of er iets 

gaande is. Wij hebben een andere theorie hierover waarbij de huidige stand van zaken verbeterd kan 

worden door hetgeen wat Smart  Sensor Fusion heet. Om onze theorie te bewijzen is de 

haalbaarheidsstudie nodig om een prototype te bouwen die vervolgens aan zou tonen of het mogelijk 

is om Smart Sensor Fusion te realiseren. Met Smart Sensor Fusion tonen wij aan dat het mogelijk is om 

sensoren te koppelen waarbij iedere sensor de data verifieert van de andere aangesloten sensoren. 

Om de haalbaarheidsstudie uit te kunnen voeren hebben wij de financiële steun nodig gehad vanuit 

de MIIP.  
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Follow up 

Gedurende drie maanden hebben we periodieke testen gehouden waar de bovenstaande 

testresultaten einduitslagen van zijn. Deze testen gaan we herhalen bij de vervolgfase zodra we de 

benodigde financiering binnen hebben.  

Financiële Rapportage 

Zie Excel bijlage. 

Bijzonderheden 

1. We hebben gebruik moeten maken zowel van een remote ontwikkeling omgeving als van een lokale 

ontwikkelomgeving. Hiervoor hebben we externe data opslag ruimte gehuurd.  

2. Door een verkeerd geleverde radar hebben we in een kleine tijd veel aanpassingen moeten 

realiseren om alles correct werkend te krijgen. De complexiteit hiervoor liep op waarbij we in een 

korte tijd een extra hand nodig hebben gehad. Hiervoor zijn de diensten van een externe partij nodig 

geweest. Deze zijn toegevoegd in het financiële rapportage.  

3. De leverancier waarvan de originele geplande radar begroot was kwam niet zijn afspraken na 

rondom de NDA. We hebben hierdoor een vervangende leverancier moeten inschakelen. Dit 

veroorzaakte uitloop op onze tijdsschema.   




