
 

   

 
 

  
  
 
 
 

 
 

 KROHNE Altometer is voor de afdeling Research & Development op zoek naar een: 
  

Afstudeerder R&D (Electrotechniek) 

Wanneer je op zoek bent naar een uitdagende en leerzame stageperiode ben je bij KROHNE Altometer aan het juiste adres. Wij 
hebben een leuke afstudeeropdracht voor een enthousiaste vierdejaars student (bijvoorbeeld elektrotechniek), bij voorkeur met 
LabVIEW kennis.  
 
Flowmeters bestaan in de regel uit een buis met sensoren waar de vloeistof of gas doorheen stroomt en een elektronica gedeelte 
dat het signaal van de sensoren vertaalt naar een meetwaarde. Voor de ultrasone flowmeters is er behoefte aan een simulator die 
de signalen van de sensoren simuleert. Deze simulator kan vervolgens worden ingezet als tool bij het ontwikkelen en testen van 
nieuwe flowmeters.  
Om aan de zeer hoge tijdnauwkeurigheidseis van enkele picoseconden te kunnen voldoen is een systeem van National Instruments 
aangeschaft, bestaande uit een PXIe chassis met een FlexRIO FPGA en een AD/DA module. Voor het programmeren van het 
systeem wordt gebruik gemaakt van LabVIEW. In een eerdere stageperiode is een basis systeem gerealiseerd waarmee is 
aangetoond dat de hardware aan de eisen voldoet waardoor er een nauwkeurige flowsimulatie kan worden uitgevoerd.  
 
Gedurende je afstudeerperiode vragen we je het systeem verder uit te bouwen om te komen tot een praktisch toepasbaar 
instrument. 
 
De afstudeeropdracht omvat onder andere:  
 

 Het onderzoeken van de diverse mogelijkheden om de simulatie te realiseren en te verbeteren.  
 Het bouwen van elektronicaschakelingen voor het aanpassen van de signalen. 
 Het programmeren van het systeem met behulp van LabVIEW.  

 
Als afstudeerder lever je een belangrijke bijdrage aan de verdere professionalisering van onze R&D afdeling. Wij zoeken daarom 
een gedreven student die zijn of haar tanden in deze uitdagende opdracht wil zetten! Je bent vindingrijk, creatief, kritisch en 
proactief. Bovendien beschik je over een flexibele  instelling met daarbij een flinke dosis enthousiasme.  

 
 

Ter compensatie bieden wij een leuke en leerzame werkomgeving met een aantrekkelijke 
afstudeervergoeding. 
 
 

Ben jij degene die we zoeken voor deze opdracht?  
 

Solliciteer dan hier 

KROHNE is een wereldwijd toonaangevende producent en leverancier van complete meetoplossingen voor industriële 
procesinstrumentatie. Het expertiseniveau op het gebied van procesmeting is uniek, niet alleen in standaardtoepassingen, 
maar ook in veeleisende toepassingen die maatwerk vereisen. KROHNE heeft 15 productielocaties in 10 landen en is 
daarnaast in ruim 40 landen vertegenwoordigd door agentschappen. 
  
Op onze locatie Altometer in Dordrecht werken ruim 420 medewerkers. Met een grote afdeling Research & Development 
(ruim 70 medewerkers) leggen wij de nadruk op onderzoek en productontwikkeling. Hierbij concentreren wij ons op de 
ontwikkeling van mechanica, elektronica en software, maar ook het ontwikkelen van kennis over de vloeistof mechanische 
impact van onze applicaties. Wij zijn één van de voornaamste producenten in deze industrie. 
 
Er heerst een informele werksfeer met voldoende ruimte voor zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en persoonlijke 
ontwikkeling. 

http://krohne.easycruit.com/vacancy/1523943/117541?iso=nl

