


Post en Dêkker ontwerpt en bouwt eerste Bikedispenser

Engineêí David Hoogv iet tuurr naar hêt schêrm
van zijn laptop, gefankeerd door dlíecteur Eric-
Jên Dekker Naast hen staat een bijna tien mêter
láng apparaat. Duldelijk zichtbaaí zijn de poort-
jes voor de inname en dê ultgifte van íetsên.
Dê Íêst is her magazijn, dat ruimtê biedt aan 50
Íetsên. Op dlt moment is het nog niet mêêr dar
een frame. "Vo gende week woÍdt dezê Blkedi
spênseÍ ln Amhem geplaátst", zegt Dêkker "ln

novembêí is Davld begonnen met hêt ontwêrp.
EÍ was op dai moÍnent a lêen eên protob/pe,

maar dat Íunctioneêídê niet goed. Dai was ê-"n
rilooie uitdaglng voor ons. Als ingênle!rsbureau
konden we zowel het mechanlsche á s hei e ek-
Íotechnischê en besturingstechnische deêl voor
onze rekening nemen."

F:êts met RFID-chip
Het idee achte. dê Bikedispênsêr is brijant. Als
bankbiljetten en broodjes krokêt Lrlt de nluLrr
kunnen komên, waarom dan geen Íêtsên? Dek-
ker  zag het  mêteen z i t ten.  Hl j  nam niêta leen
de opdíacht aan van iritiatiefnemêí Bikedispen-
sercom, ma.r bêsloot zelfs te pairicipêrên in de
ondernemlng. "Hêt wêíkt faniastlsch", k inkt hlj
enthousiast. "t\.4et een pasje kun je êen tiets uli
de muur halen. De fiets isvoozien van êen RF D-
tag. We weten dls altijd wie welke Íiets hêeft.
Kom je de Íêts terugbrengen, dan heÍkênt de
Bikedispenser de chip en het poortje gaat opên.
Fiets naaí binnen en klaar"

Het klinkt vêÍrassend eenvoudlg, maêr bij de
ontwikkeling van hêt apparaat kwam hêêl wat
kljken. Want hoe positioneer je de fietsên pre-
clês goed in de Bikêdlspenser? Wat gêbeurt er
als de Íietsbêltoevalig gedrêald is? Hoe zorg je

data le trappêrs in dê goedê positie staên? "Het

Een f ie ts  u i t  de  muur
Even hêt pasje voor de pasjeslezer, een druk op de knop en ziedaar, de Bikedispen-

ser spuwt êên Íiets uit. Hoe makkelijk kan het openbaar vervoergebruikers, foren-

zên en andere reizigers gemaakt worden? Dankzij dê inzet van jngenieursbureau

Post en Dekker veranderde een goed idee in een werkende oplossing. "We

hebben de mechanica, de elektrotechniek én de bêsturingstêchniek ontworpen!"

wès êèr  L i iodgêroe r  us .  l - ih  l -oogvl  er .  '  t
z-  " -e bes.Lr ' rgs-  eLetr ro-  e_ êa d i  lechn e.
n Zo z l . ter  e,  e mo.o€-  n e-  30 se ' ror"n.  Drê
moetên alemaal aangestuurd en gêproglam-

mêêrd worden. De sequentiê is ontzettend be
an9r i jk . "

Voor het bêhêêr van de Bikedispensêí bedacht
Posr  e.  Dêkke'ool  een goede oolosr i lg .  De
besturing van de Blkedispenserwoídt op afstand
toeg"ntel.l 'oo l"e! oplosser val sror nge'r De
PLC is a vast uitgerust met een ethernet gat-^

vvay.

Uitstekendê ondêÉtèuning
A ir de o- Me'p àsê g;19 l-oogvl ei r cL o iër-
teren op lêveíanciers van elekiro ên bestudngs-
rê( T .cLe compoleirer. Na ee'r gíord ge ,e-
lecre lwam Schre oer  -  ect ic  a s  bes.ê J 1 oe
bus. "Ze hebben onder mêêr de PLC seleverd,
de sensoíen, het schakelmaierlaaL, de soft$rare,
hei RFID-systeem en de frequentieíegê aars. We
waêrdêrên vooral dê onderieuning die ze ons
hebbei gegeven. ze hebben onze medewerkers
een cursus UnityPro gêvolgd. Haddên ze tijdêns
hêi prosrammeíen víagen, dan konden zê a iiid
e"r be'oep ooe- op de specràl sren va- s"hre
der E ect.ic", zêgt Dekker Hoogvliet is sowieso
e_-l.ous "s oveí J.ityP'o 'l -r is een fi re p'o-
orammeenool  Ovef t ichte ik  ên dLidei i l  l1
wat prettiq is, jê kunt in meerdêretê en program-

-lereru.rdar -ag e z1-. Arrre- heeÍ de pr -

meuí, maaí binnênkort volgen eí meer plaatsen.

De onderde en voor een 1Oo-fietsen Blkedispen-
ser ligsen al k aar "Een fiets !it de muur, kan het


