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Focus op evenementen 

Afgelopen evenement: ARC INCASE CONFERENTIE – Fabriek van de toekomst 

 

De samenwerking tussen industrie 

en universiteiten in het Interreg 
project leidde tot de eerste ARC 
INCASE conferentie: 

“Fabriek van de Toekomst” 

Het bedrijf ARC France, dat lid is van 
de Franse gebruikersgroep, was 
gastheer op 19 oktober  2017 voor 
de conferentie over Industry 4.0. 

ARC INCASE Conferentie 

De 70 deelnemers van verschillende bedrijven bezochten de ARC productie 

faciliteiten. Verschillende thema's werden besproken, zoals digitale transformatie van 

bedrijven, impact van I4.0 op bedrijfsmodellen en technische onderwerpen als 

PROFIenergy & ProfiCloud. Eric Bernamont, directeur industriële ontwikkeling en 

Hubert Willart, IT-projectmanager, spraken over hun behoefte aan de I4.0-

transformatie en hoe projecten zoals INCASE hen kunnen helpen nieuwe oplossingen 

te vinden voor bijvoorbeeld hun pallet-tracking en fabrieksautomatisering. Zie de 

website (openbare evenementen) voor meer informatie over de verschillende 

onderwerpen die worden gepresenteerd.  

  

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.  

KOMENDE EVENEMENTEN 

Al onze komende evenementen staan op onze website, waaronder: 

• Verschillende workshops op PROFINET, EMC & HFPQ, PLC, PoE en IOT,  

• Lezingen over PROFIenergy en ProfiCloud en andere onderwerpen 

• En lezingen in samenwerkingen met gastbedrijven 

Meer informatie over al onze evenementen kunnen op onze website gevonden 

worden. Ga naar www.incase2seas.eu/public-events  

http://www.incase2seas.eu/
https://twitter.com/INCASE_Interreg
http://www.incase2seas.eu/public-events
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INCASE 
towards Industry 4.0 via Networked Control Applications and Sustainable Engineering 

Deze eerste nieuwsbrief geeft u een kort overzicht van de projectdoelstellingen en 

projectpartners. Gezien we al meer dan een jaar bezig zijn, zijn er te veel activiteiten 

om op te noemen in deze korte nieuwsbrief. Daarom zullen we slechts één evenement 

belichten als voorbeeld. Neem een kijkje op onze website om meer geplande 

evenementen te zien. Verder in deze nieuwsbrief komen een meer technisch 

onderwerp en een gegeven workshop aan bod. 

 

Grensoverschrijdende samenwerking leidt tot een kruisbestuiving van ideeën en 

technologie. Het project is een samenwerking tussen 11 partners: UGent, KULeuven, 

 

Yncréa-ISEN, Universiteit 
Rijsel, CITC, VOKA Oost-
Vlaanderen, ICAM, Impuls 
Zeeland, Universiteit Kent, 
Universiteit Essex, 
Universiteit Toegepaste 
Wetenschappen 
Vlissingen. 

De INCASE project partners op het kick-off evenement 
in Phoenix Contact, Bad Pyrmont, Germany. 

De industrie monitort het project via gebruikersgroepen in elk deelnemend land.  

Hebt u interesse om aan te sluiten, neem zeker contact met ons op.  

PROJECT DOELSTELLINGEN 

Industry 4.0 (“I4.0”) is de volgende industriële revolutie. 

Fabrikanten concentreren  zich op klantgerichte flexibele 

productie en producten met toegevoegde waarde. De 

kloof tussen de 2 Zeeën-regio en andere 

toonaangevende landen dichten is de grootste 

projectdoelstelling. INCASE ontwikkelt kennis, 

innovatieve toepassingen pilootopstellingen op 

belangrijke automatiseringstechnologieën voor de 
toekomstige Industry 4.0 (I4.0). INCASE levert 10 thematische 

demonstratietrajecten op voor die essentiële automatiserings-technologieën. 

Het demonstratietraject zal praktijkgerichte ingenieurs inspireren en hen 

stimuleren tot nieuwe producten en nieuwe productiemethoden. 

http://www.incase2seas.eu/
https://twitter.com/INCASE_Interreg
https://www.incase2seas.eu/contact/
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Focus op COSIMULATION 
Om een elektromechanische aandrijflijn te modelleren en simuleren, is een aanpak 

vanuit meerdere domeinen noodzakelijk. Dit is zo omdat de totale aandrijflijn uit 
meerdere subsystemen bestaat. Deze subsystemen zijn aan elkaar gekoppeld op een 
manier waarbij de status afhankelijk is van de in- en outputs van elk subsysteem.. 

 

Het modelleren en simuleren van elk subsysteem 
gebeurt bij voorkeur in een softwarepakket dat 
specifiek voor het domein van dat subsysteem 
ontwikkeld is. In zo’n pakket zijn de bibliotheken 
van componenten groter en zijn de beschikbare 
functies toegankelijker dan in een multiphysics 
softwarepakket.  

Schema van gekoppeld systeem 
uit verschillende domeinen 

Bijgevolg is elk subsysteem gemodelleerd in een verschillend softwarepakket en 
worden de in - en outputs verschillend bewaard. Bovendien kan een model van één 
van de subystemen ook beschermd zijn vanwege intellectueel eigendom. Om 
problemen omtrent data-uitwisseling tussen de verschillende subsystemen te 
voorkomen, kunnen co-simulaties (co = coupled) gebruikt worden. In deze aanpak 
gebeurt het modelleren van elk systeem onafhankelijk van het totale systeem. 

De globale simulatie wordt uitgevoerd 
door elk van de subsystemen te simuleren 
als een black-box. Gedurende de globale 
simulatie, worden de in- en outputs van 
elk subsysteem uitgewisseld. 

 

Een subsysteem voorgesteld als een black-
box 

In de Universiteit Gent campus Kortrijk, worden co-simulaties hoofdzakelijk gebruikt 
voor het instellen van motion controllers. Het totale mechatronisch systeem wordt 
gemodelleerd in MATLAB/Simulink en het mechanisch proces wordt gemodelleerd in 
Siemens NX. Na het verkrijgen van een realistisch model van het mechanische proces, 
kan de ontwerper dat subsysteem zien als een black-box dat gekoppeld is met de 
motion controller. De input is een koppelwaarde op de aandrijfstang en de outputs 
zijn positie en snelheid van deze aandrijfstang. 

PROJECT OUTPUTS – De 10 thematische demonstratietrajecten zijn: 

• PROFINET 

• ProfiCloud 

• Co-simulation 

• PROFIenergy 

• Mobile HMI 

• Power Line Communication – EMC & HFPQ 

• Integrated design with low cost controllers 

• High performance FPGA & Industrial hardware targets 

• Smart home control, ergonomic HMI & IOT integration 

• Smart home energy saving 

Pilootopstellingen en ontwikkelde technologieën worden gepresenteerd in 

workshops en lezingen. Neem contact op bij interesse in specifieke workshops. 

http://www.incase2seas.eu/
https://twitter.com/INCASE_Interreg
http://www.incase2seas.eu/public-events
https://www.incase2seas.eu/contact/
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Een mechatronisch 
systeem, 

bestaande uit een 
motion controller 

en een mechanisch 
subsysteem 

Na implementeren van het subsysteem in Simulink, kan de ontwerper zich focussen 

op het modelleren van de motion controller. Instellen en evalueren van verschillende 

regelparameters in de positie – en snelheidscontroller is nu mogelijk. Ook is het 

mogelijk om, na uitbreiden van het model met verschillende feedforward-structuren, 

de invloed van deze structuren op de totale aandrijfdynamica te evalueren. 

Focus op PROFINET Training 
PROFINET – een Ethernet-gebaseerd industrieel netwerk – is samen met Ethernet IP 

wereldwijd de meest gebruikte industriële netwerktechnologie (source: HMS), en is in 

Europa verreweg de meest gebruikte technologie. Sinds 2 jaar ligt het jaarlijks aantal 

geïnstalleerde nodes hoger dan bij PROFIBUS, wat aantoont dat de industrie snel 

wijzigt naar Ethernet gebaseerde netwerken (source: PI International). 

De industrie heeft hierdoor nood aan diepgaande en toegepaste (hands-on) training 

op Ethernet gebaseerde industriële netwerken. Aangezien de meeste bedrijven 

bekend zijn met de PROFIBUS technologie, het oplossen van problemen en 

diagnosticeren, twijfelt men om over te stappen naar Ethernet gebaseerde 

technologie. In het project werken verschillende partners op de verschillende 

aspecten van PROFINET, zoals analyses, permanente monitoring, combineren van 

bestaande netwerken met PROFINET en high-end toepassingen zoals IRT, 

oversampling, redundante 
netwerken, enz. KU Leuven 
organiseert regelmatig 4-daagse 
cursussen rond deze technologie, 
traditioneel eindigend met 
oefeningen op troubleshooting 
voor de volledige groep (zie foto). 
Meer informatie over deze en 
andere cursusen en evenementen, 
kan u op onze website vinden.  

 

http://www.incase2seas.eu/
https://twitter.com/INCASE_Interreg
https://www.incase2seas.eu/public-events/

