
ODCA
3D	Object	Detectie	en	
Aanrijding	preventie



ODCA	- Algemeen

• Voor machines in de Bouwwereld, Transport & Logistiek 
(haven, vliegveld, magazijnen, enz..), Landbouw enz...



ODCA- Technologie 
• PMD time-of-flight technology

– De PMD time-of-flight ( lichtlooptijd) technologie verzekert de detectie van scenes en 
objecten met één zuiver 3D beeldopname. Het scherm wordt verlicht door 
gemodifieerd, onzichtbaar infraroodlicht dat gereflecteerd wordt op de PMD sensor. 

• Meetsysteem met hoge performantie
– Dankzij de gepatenteerde PMD technologie is het mogelijk om een hoge

herhaalbaarheid van de gemeten data te verkrijgen zelfs op materialen met een
verschillende reflectie. Het systeem detecteert zelfs stof of storingen veroorzaakt door 
stof of waternevel.



ODCA- Technologie 
• ToF: Meet de snelheid met welke het infraroodlicht 

terugkomt na reflectie op objecten.

• 3D Smart Sensor – Uitgebreid gezichtsveld
70° 95°



ODCA- Technologie 
• Smart	Sensor	Technology



ODCA- Voordelen
• Snel! (40ms) want we gebruiken infraroodlicht

• Nauwkeurig (5 tot 15 cm afhankelijk van de afstand)

• Breed bereik (tot op 60m) Laat de bestuurder toe om 
snel te reageren (<10m is in veel gevallen... te laat)

• Geen licht nodig (IR licht)

• Werkt ook met fel zonlicht (IR licht)



ODCA- Voordelen
• 3D in plaats van 2D

• GEEN tijdrovende beeldverwerking/matching

• Tot 3 acties mogelijk (zoemer, lichtbaken, 
snelheidsvermindering) op 3 verschillende afstanden

• Herkent tot 20 objecten (gerangschikt op positie, 
dimensie, afstand tot het voertuig)



ODCA- Opties
• Geïntegreerde 2D camera met 3D info overlay

• Kan gekoppeld worden aan onze 9” Multivision Monitor 
met camera en geïntegreerde DVR (max 4 x 128Gb SD 
kaarten), alarm wordt getriggerd door ODCA, 15 sec. 
buffer voor trigger. 

• ICA: Intelligent collision avoidance: met input van het 
voertuig (snelheid, richting enz via canbus) kan de 
controller een aanrijding voorspellen en zo onnodige 
alerts vermijden.



ODCA- Toepassingen



ODCA- SATCA Speciale Toepassing

• SATCA: Small Aisle Truck Collision Avoidance
3D Object Detection in Small Aisle, Collision Avoidance.       
(personaliseerbare firmware) 

Met de ODCA technologie kunnen we een 3D 
gebied afbakenen ( Region Of Intrest) dat overeenkomt 
met de breedte van de smalle gangen van de klant. 
Bij deze ROI kunnen we objecten detecteren tot op 30m en 
beslissen welk signaal we activeren (zoemer, lichtbaken, 
snelheidsvermindering) op welke afstand voor welk object. 



ODCA- SATCA Speciale Toepassing


