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I.  INLEIDING 

A.  Barco 

Barco staat voor Belgian American Radio 

Corporation. Het bedrijf telt 3 core businesses 

namelijk: entertainment, enterprise en healthcare. 

Deze masterproef gebeurt in de productiezone van 

2 van deze divisies namelijk healthcare en 

entertainment. 

B.  Collaborative robotics 

De komst van de collaborative robots of cobots 

voegde een nieuw segment toe aan de robotmarkt. 

Een robot dient niet langer achter hekkenwerk 

geplaatst te worden om een taak uit te voeren maar 

kan door het toepassen van nieuwe 

veiligheidstechnologieën in sommige gevallen 

“samenwerken” met mensen.  

Dit kan een zeer grote opportuniteit betekenen voor 

bedrijven zoals Barco, waar vele toestellen nog 

volledig handmatig geassembleerd worden.  

 

Door toepassing van deze nieuwe technologieën 

kunnen systemen ontwikkeld worden die sommige 

taken overnemen van de operator. Dit soms terwijl 

de operator bezig is met een andere taak op 

dezelfde werkpost. Hierdoor kan niet alleen de 

productiviteit verhoogd worden maar kan ook de 

kostprijs dalen en de ergonomie verbeteren. 

II.  DOELSTELLINGEN 

Het doel van dit eindwerk is om inzicht te geven 

over hoe (co)bots kunnen ingezet worden in de 

productieomgeving van Barco.  

Dit gebeurt door verschillende cases te 

onderzoeken en te valideren naar haalbaarheid.  

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van volgende 

workflow: 

 

 

 
 

In de eerste fase wordt een initieel idee van een 

optimalisatie die kan gebeuren in een bepaalde 

productiestap of productieproces gegeven. Deze 

eerste fase wordt gevolgd door een marktstudie. 

Hier worden de huidige (bestaande) oplossingen 

voor het gestelde probleem bekeken. 

In de conceptontwikkeling en haalbaarheidsfase 

wordt vastgelegd hoe een bepaald probleem 

opgelost kan worden. De gekozen systemen uit de 

marktstudie worden getest in een proof of concept 

fase. Deze stap is essentieel in het totale proces. 

Hier moeten de nodige systemen en componenten 

getest worden om er zeker van te zijn dat deze 

zullen kunnen (samen)werken in de uiteindelijke 

machine. Indien blijkt dat dit mogelijk is, wordt er 

een uiteindelijke opstelling gemaakt die kan getest 

worden in productie. 

Deze thesis is een belangrijke stap naar een verdere 

automatisering van sommige processen binnen 

Barco. 

III.  UITWERKING VAN DE CASES 

Uit de 11 initiële ideeën zijn er 3 verder uitgewerkt. 

Hieronder staan de resultaten van deze uitwerking 

volgens de workflow. 

MIR 100 Hook voor ordertrolleytransport 

Initieel idee 

De MIR 100 Hook is een kleine AGV die werkt aan 

de hand van SLAM (Simultanious localization and 

mapping) technologie voor zijn navigatie. Deze 

AGV was vanuit Barco naar voor geschoven om 

een automatisch ordertrolleytransport op te zetten 

tussen warehouse en de Lean Line. Deze laatste is 
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een nieuwe productielijn waarbij vooral ingezet 

wordt op automatisering van het productieproces.  

 

Marktstudie 

De MIR 100 Hook is vooral verschillend van 

andere systemen door zijn geavanceerde 

navigatiemethode, namelijk SLAM. Voordelen 

hiervan zijn de hoge flexibiliteit en het niet nodig 

zijn van extra infrastructuur (reflectoren, 

magneetstrips…). Een nadeel is de lagere 

positienauwkeurigheid. De MIR 100 is in 

vergelijking met andere AGV systemen zeer klein. 

 

Conceptontwikkeling en haalbaarheid 

Het ordertrolleytransport zal in een eerste fase 

gebeuren door aanvragen in te voeren op de 

bestaande computers van het warehouse en de Lean 

Line. Een Windows Forms Application zal door 

middel van de MIR Rest API commando’s geven 

aan de MIR. In deze fase worden ook de locaties 

gedefinieerd waar trolleys door AGV & operatoren 

dienen geplaatst te worden. 

 

Proof of concept 

In de proof  of conceptfase kwamen volgende 

problemen met de AGV aan het licht:  
Type Probleem 

Programmeren Ontbreken van geavanceerde functies 

Ruimte Meer ruimte nodig dan verwacht 

Lokalisatie Grote afwijkingen mogelijk 

Botsingen -Botsingen tegen te dicht geplaatste 

objecten 

-Paletten worden niet waargenomen 

-Botsingen door foute lokalisatie 

Hoewel de proefcase met de MIR hierdoor stopte 

worden de problemen opgenomen om rekening 

mee te houden bij onderhandelingen met andere 

leveranciers van AGV-systemen. 

Automatisch schroefsysteem 

Initieel idee 

Bij de constructie van beeldschermen en andere 

apparaten binnen Barco wordt veelal gebruik 

gemaakt van schroeven om het chassis van het 

apparaat te construeren. Deze schroeven worden 

momenteel allemaal door een handmatige 

elektrische schroevendraaier op het toestel 

aangebracht wat veel tijd en bijgevolg ook geld 

kost. Het doel  bij dit onderdeel is om te 

onderzoeken of het mogelijk is dit soort 

verschroevingsprocessen te automatiseren. De 

verdere uitwerking van dit idee zal gebeuren op de 

4MP(Megapixel) en de 6MP Displays van Barco. 

Deze zijn namelijk voorzien van eenzelfde chassis 

dat verschroefd wordt met 38 schroeven. 

 

Marktstudie 

Tijdens de marktstudie kwamen 2 verschillende 

systemen aan bod die gebruikt kunnen worden voor 

een automatisch schroefsysteem:  
Systeem Feeding Presenting 

Schroeftijd 3 sec/schroef 4-10 sec/schroef 

Kostprijs Duur Goedkoop 

Omsteltijd Hoog Laag 

Grootte 

schroefkop 

Groot Klein 

Er werd uiteindelijk gekozen voor het principe van 

schroef presenting waarbij de schroef aangezogen 

dient te worden door een vacuümsleeve. 

 

Conceptstudie en haalbaarheid 

Het eerste wat diende te gebeuren in deze fase was 

het opbouwen van een tijdslijn van het huidige 

schroefproces. Deze zal namelijk meer inzicht 

geven in het volledige verloop van het proces. 

Hierna werden verschillende concepten getoetst 

aan deze tijdlijn. Uiteindelijk is er gekozen om 

gebruik te maken van een afzonderlijke 

verschroevingsunit. In deze unit zal een display 

kunnen binnengebracht en opgespannen worden 

waarna het verschroevingsproces start. Zo staat 

deze processtap volledig los van andere stappen. 

 

Proof of concept 

De gemiddelde schroeftijd en de haalbaarheid van 

het proces wordt nu getest. Het schroeven blijkt 

mogelijk te zijn indien het toestel correct 

gepositioneerd kan worden in een vast kaliber. Ook 

feedbacksignalen van de vacuümdetectie, de 

presenter en de gebruikte  elektrische 

schroevendraaier zijn voldoende om het proces 

volledig te kunnen controleren. Het blijkt mogelijk 

te zijn om schroeven zeer accuraat en snel 

(gemiddelde schroeftijd<10s) vast te schroeven in 

het display. 

 

Realisatiefase 

In de realisatiefase wordt een tweede 

proefopstelling gebouwd. Deze keer met een 

verdere verbetering naar inzetbaarheid in 

productie. Zo is er een systeem ontworpen om snel 

de bestaande kalibers te positioneren, door te 

voeren en uit te lijnen. Het bestaand kaliber moest 

ook gewijzigd worden zodat een correcte 

positionering mogelijk was. Ook zijn verschillende 

opstellingen (hangend/staand) van de robot getest 

geweest naar haalbaarheid. Bij deze opstelling 
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werd ook al even naar het veiligheidsaspect 

gekeken. Er werd besloten om achteraan een 

afscherming te plaatsen en vooraan een 

laserscanner. Deze laatste zal er voor zorgen dat de 

robot stopt indien een persoon te dicht bij de 

machine komt. Wat betekent dat onze robot niet 

meer collaboratief zal samenwerken met de 

operator. Dit door een klemmingsgevaar tussen 

schroever en toestel. 

Formatter assembly 

Initieel idee 

Het beeld dat weergegeven wordt door een 

projector wordt gemaakt door 3 verschillende 

DMD’s. Dit zijn chips die het beeld creëren. Elke 

projector bevat 3 dergelijke DMD’s namelijk een 

rode, groene en een blauwe. Deze DMD’s worden 

op dit moment door operatoren op een 

controlebord, de formatter geplaatst. Cruciaal bij 

dit proces is het correct aandraaien van de 

verschillende schroeven. Anders dienen de 

formatters (het geheel) teruggestuurd te worden 

voor herwerking. 

 

Marktstudie 

In soortgelijke toepassingen wordt gebruik 

gemaakt van grijpers of van vacuümtechniek. Voor 

het verschroeven van de bouten en moeren wordt 

verwezen naar het vorig onderdeel van de 

masterproef. 

 

Conceptontwikkeling en haalbaarheid 

Er werd hier besloten om niet verder te gaan met 

het onderzoeken naar mogelijkheden om de 

formatter automatische te assembleren. De 

onderdelen zijn namelijk niet geoptimaliseerd om 

een automatische assembly mogelijk te maken. Er 

is namelijk geen voldoende oppervlakte voorzien 

voor aanzuiging door zuigmonden. Ook zijn er 

geen grijpvlakken voorzien voor grijpers. Er werd 

opnieuw een tijdslijn gemaakt van de volledige 

assembly van de formatters. Hieruit bleek dat het 

vastschroeven 1/3 van de totale assembly tijd 

inneemt. Door middel van een verschroevingsrobot 

kan dit geoptimaliseerd worden. Hierbij was de 

samenwerking tussen operator en robot wel 

belangrijk omdat tussen de verschillende 

verschroevingsstappen er ook onderdelen moeten 

toegevoegd worden aan de assembly. Er werd er 

daarom voor gekozen om te werken met 2 trays van 

elk 6 formatters. De operator werkt verder aan de 

ene tray terwijl de robot de andere tray verschroeft. 

Ook de schroeven worden door de operator 

aangebracht. Bij deze benadering moet erop gelet 

worden dat de operator nooit moet ‘wachten’ op de 

robot. Om dit te controleren werd gebruik gemaakt 

van een machine-operator diagram bij de bepaling 

van de nieuwe workflow. 

 

Proof of concept 

Er werd nagegaan of het mogelijk was om een 

formatter op te spannen zodanig dat een 

automatische verschroeving mogelijk was. 

Hiervoor werd een tray ontworpen die werd  

uitgeprint in ABS. De tray is zo geconstrueerd dat 

alle onderdelen uitgelijnd kunnen worden voor 

automatische verschroeving. De tray werd getest 

met dezelfde schroever als bij het automatisch 

schroefsysteem. Er dient ook meermaals een 

schroefkop wissel te gebeuren in het proces. Dit 

dient voorlopig nog door de operatoren te 

gebeuren. Maar ook hiervoor werden al mogelijke 

oplossingen uitgedacht 

 

Realisatie 

In de realisatiefase werd een volledige tray 

ontworpen en vervaardigd om testen mee te doen 

in productie. 

IV.  BESLUIT 

Er kan gesteld worden dat collaborative 

technologieën een zeer grote opportuniteit kunnen 

betekenen voor bedrijven zoals Barco. Ze kunnen 

helpen om een werkelijke man-machine interactie 

mogelijk te maken.  

In sommige gevallen schieten de collaboratieve 

technologieën soms nog te kort om dit beeld 

volledig waar te maken. Verdere ontwikkelingen in  

veiligheidssystemen en op vlak van 

‘programmeerbaarheid’ zijn hier een noodzaak. In 

sommige gevallen wordt hierdoor teruggevallen op 

oplossingen die kunnen verwezenlijkt worden door 

technologieën zonder collaboratief karakter zoals 

een industriële robot met afscherming of een 

standaard AGV.  

 

Met deze masterproef is alvast de toon gezet om in 

de toekomst een verdere automatisatie/robotisatie 

te verwezenlijken in Barco. Dit in nieuwe lijnen en 

met toestellen die meer geoptimaliseerd zijn voor 

automatische assemblage/verschroeving. Hier 

wordt in de toekomst volop in geïnvesteerd. Uit de 

8 initiële ideeën die niet werden geselecteerd voor 

uitwerking in deze masterproef zijn sommige 

gekozen om in de komende jaren verder te 

onderzoeken en te verwezenlijken. 


