
INCASE             NEWSLETTER  N° 2 

incase2seas.eu  @INCASE_Interreg 

Focus op aankomende evenementen 

INCASE staat op de Indumation 
beurs in Kortrijk, België.  
U kan ons vinden op stand 1-15. 
Op het plannetje hiernaast ziet u 
onze centrale locatie. 

We verwelkomen u graag van 6 
tot 8 februari 2019.  
Meer informatie kan u vinden 
op de webpagina van het 
evenement. 

 

Samen met PI UK (PROFIBUS and PROFINET International, UK), organiseren we de 
conferentie  

‘The Smart way to Industry 4.0 with PROFINET technologies' 
Deze gaat door op 26 maart in Coventry en op 28 maart in London, met seminaries 
over het gebruik van digitale communicatietechnologieën, cosimulatie en 
codegeneratie. Denk aan ‘(industrial) Internet of Things’, netwerken en veiligheid.  

Neem ook een kijkje naar onze 
volgende opleidingen: 

 De workshop ‘Power over Ethernet 
and Power Line Communication’, 
aan de UGent, Campus Kortrijk, 
België op 20 februari 

 De 2e INCASE conference day, op 
de Gentse technologiecampus van 
KU Leuven op 28 mei. Binnenin 
staat er meer over de eerste editie. 

 

 

INCASE is een Europees interregionaal project  
gefinancierd door het Interreg V 2 Zeeën Programma 2014 – 2020.  

Het project loopt van september 2016 tot augustus 2019. 

Woont u graag een interessant 
bedrijfsbezoek bij? 

Bent u zelf een voorbeeld van industrie 4.0? 
Gebruikt u één (of meer) van de 10 

technologieën die in dit project aan bod 
komen?  

Stelt u graag uw eigen bedrijf voor aan 
anderen? 

Contacteer ons op info@incase2seas.eu   
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INCASE 
towards Industry 4.0 via Networked Control Applications and Sustainable Engineering 

Het INCASE project loopt van september 2016 tot augustus 2019. Dit betekent dat we 
in de laatste fase van het project zitten. Het consortium heeft het laatste jaar nieuwe 
testopstellingen opgezet rond industriële datacommunicatie, cloud applicaties, 
mobiele robots en veel meer. De grensoverschrijdende samenwerkingen zijn verder 
uitgebreid, zoals het opzetten van twee ‘smart homes’ in Frankrijk en Nederland. De 
Britse en Vlaamse partners werkten samen rond het ‘stress-testen van industriële 
netwerken’ en energieloggers. De Franse en de Vlaamse partners hebben dan weer 
diepgaande kennis uitgewisseld over mobiele robots en co-simulatie technieken. De 
ontwikkelde demo’s zijn op verschillende evenementen aan de industrie voorgesteld. 
Verder in deze nieuwsbrief kunt u hier meer over lezen. 

En er zit nog meer in de pijplijn. Enkele grotere demo’s rond bv. codegeneratie en 
ProfiEnergy zijn nog in de maak en zullen binnenkort worden voorgesteld. Ook nieuwe 
workshops en studiedagen komen er aan. Bovendien is INCASE te gast op verschillende 
evenementen in elk van de partnerlanden.  
Volg ons zeker op de website.  

 

FOCUS OP RESULTATEN  

De start-up Niryo ontwikkelt kleine, goedkope, zesassige 
robotarmen, voor zowel het onderwijs als de industrie. Samen met 
het INCASE team van Yncréa Hauts-de-France werd een werkend 
prototype ontworpen van een mobiele robot met een Niryo robot 
arm. De haalbaarheidsstudie duurde 6 maanden. 

                      Marc-Henri Frouin, CEO van 
Niryo: “De interactie tussen INCASE-
academici, start-ups, en studenten is 
een zeer goede manier om te innoveren 
en waarde toe te voegen aan een 
project. Bovendien was het voor ons erg 
waardevol om met experten in de 
robotica te werken. De samenwerking 
met INCASE was erg belonend en zorgde 
voor innovatie en toegang tot de wereld 
van toegepast onderzoek.” 

 
Marc-Henri Frouin (CEO Niryo) - Gilles 
Tagne (Yncréa) - Edouard Renard (CTO 
Niryo) - Annemarie Kokosy (Yncréa) 
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Focus op voorbije evenementen 
Op 29 mei vond de eerste INCASE “conference day” plaats, georganiseerd op de 
technologiecampus van KU Leuven in Gent. Meer dan 130 deelnemers – voornamelijk 
uit de industrie – namen actief deel aan de lezingen van specialisten (in twee parallelle 
sessies) en bezochten gedurende de dag ook de 12 standen van bedrijven en 
projecten. Het programma en de presentaties kunnen nog steeds online geraadpleegd 
worden: www.incase2seas.eu/download-conference  

 

 

 
 

De INCASE stand in de conferentiezaal 
 

    Een maand later, op 26 juni, waren we 
met meer dan 30 geïnteresseerde ingenieurs 
en bedrijfsleiders op bezoek bij Volvo Car 
Gent. Verschillende medewerkers spraken 
over de huidige én toekomstige voorbeelden 
van Industrie 4.0 in hun productie, zoals 
PROFIEnergy voor energiemonitoring, 
augmented reality om techniekers te helpen 
bij problemen, en de digitale transformatie 
naar een ‘smart Body Shop’ met constante 
monitoring en een ‘digital twin’ van de 
productie site. 

Een gegidste rondleiding op de 
productievloer kon niet 
ontbreken en is ook enthousiast 
besproken tijdens de receptie. 

 

      

Op 22 november organiseerde ICAM een 
Industrie 4.0 event voor industriële partners. 
Dertig deelnemers kregen een introductie in 
Industrie 4.0.  
De opstellingen ontwikkeld in het INCASE 
project werden ook gedemonstreerd. 

Enkele quotes van aanwezigen 

“Bedankt voor de feedback en de héél goed 
georganiseerde dag. Onze aanwezigheid was zeker 
een meerwaarde voor het bedrijf.” – maintenance 

engineer automation, Volvo Car Gent 

“Het was een zeer interessante dag!” – project 
manager Hot Strip Mill, ArcelorMittal Gent 

“Het was héél interessant en de slides zijn altijd 
interessant als naslagwerk”  

– Team lead software engineering,  
Delta  Engineering 
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Focus op Robot Operating System - ROS 
 Dit artikel heeft tot doel uit te leggen hoe je menselijke tussenkomst tot een 

minimum kunt beperken en tijd kunt besparen. Mobiele robots kunnen ook worden 
gebruikt om het risico voor de mens te verminderen.

- Geschreven door project partner ICAM – Om onze ontwikkeling van robots meer 
efficiënt en flexibel te maken, hebben we ervoor gekozen om ons ontwerp binnen de 
Robot Operating System (ROS) omgeving te bouwen. ROS is “een open-source set van 
software bibliotheken en tools die helpen bij het bouwen van robot applicaties.” Het 
biedt een kader dat zorgt voor alle hardware gerelateerde problemen, en meertalig 
programmeren mogelijk maakt (C++ en 
Python zijn volledig ondersteund, MATLAB en 
Java worden geïmplementeerd).  

Waarom ROS?   
Modulaire aanpak: de complexiteit van het 
robotsysteem wordt samengevat in een 
conceptueel eenvoudiger flowchart van taken 
die geïntegreerd moeten worden: 
●  Sensor en actuator units met ingebouwde 
communicatieprotocollen 
● CPU intensieve taken vereisen verwerking 
op afstand of in de cloud 
●  Robot als dienst die computer resources 
aan de gebruiker levert 

De bouw van robotprojecten wordt 
vergemakkelijkt door de vele open-
sourcesimulatoren (graphics), zoals RVIZ, 
GAZEBO en V-REP.   
Ons experiment: Voor ons experiment 
gebruikten we 2 mobiele robots: 
TURTLEBOT2i en YOUBOT robot.  
Het doel: “Geef instructies aan de grijper om de juiste objecten op te heffen”. Hiervoor 
gebruikten we de camera voor objectdetectie en afstandsberekeningen, een basis met 
omni-directionele wielen, een arm met gewrichten en een grijper, en een LASER voor 
de navigatie en het vermijden van obstakels. Er is een algoritme ontwikkeld om alleen 
de voor ons interessante objecten te detecteren en andere te negeren. 


