
 

I.  INLEIDING 

A.  Balta Industries 

Balta is één van de wereldleiders binnen de 

tapijtindustrie. Ze produceren tapijten vanaf 

de garens tot het afgewerkte product. Balta 

is ontstaan in de jaren ’50 en opgericht door 

de familie Balcaen. In 2015 zijn ze 

overgenomen door het Amerikaans bedrijf 

Lone Start. In totaal zijn er vier divisies: 

Balta Rugs, Residential Broadloom, 

Contract Broadloom en Tiles en tot slot 

Technical Non Wovens. Op dit moment 

zijn er een tiental vestigingen. De meeste 

hiervan situeren zich in België maar er zijn 

er ook enkele in Turkije en in Amerika. 

Deze masterproef situeert zich vooral in de 

vestigingen Sint-Baafs-Vijve, Tielt en 

Avelgem. 

B.  Situatie heden 

De situatie in Tielt is dat er momenteel een 

visualisatiepakket draait van Proficy Portal 

Real Time. Dit is het pakket dat ontwikkeld 

is door GE en vooral gericht is op trending 

van procesparameters. Daarvoor wordt dit 

pakket ook ingezet en visualiseert het voor 

iedere lijn de eigen unieke vier parameters. 

De data voor het trenden haalt deze 

applicatie uit een SQL Server database. De 

waarden die real time getoond moeten 

worden, worden opgehaald via OPC. De 

waarden komen in de SQL Server database 

door middel van een PLC die instaat voor 

de datalogging.  In figuur 1 wordt getoond 

hoe het proces momenteel verloopt.  

                                                                 
 

 

 

 
Figuur 1: Blokschematische voorstelling van 

software systeem (Tielt) 

 

In Avelgem draait er momenteel een 

WinCC visualisatie op een Windows ’95 

pc. Deze applicatie is sterk verouderd en 

heeft nood aan een update. Het systeem is 

hier min of meer hetzelfde zoals in figuur 1, 

behalve dat er geen OPC variabelen 

aanwezig zijn.  

  

Tot slot is er momenteel nog een algemene 

BaltaTrending applicatie. Dit is een .NET 

applicatie die met de ZedGraph (een 

verouderde tool) werkt. Hiermee kunnen 

alle parameters van uit om het even welke 

vestiging getoond worden. De waarden 

worden hier niet uit een SQL Server 

database gehaalt maar uit een MySQL 

database. Verder verloopt de connectie 

tussen de database en de PLC niet via een 

datalogger maar via een eigen ontwikkelde 

Balta Machine Diagnostic tool die 

gebasseerd is op OPC.  
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II.  DOELSTELLINGEN 

Zoals in de situatie beschreven, is er op dit 

moment een overvloed aan verschillende 

(verouderde) visualisatiesystemen. Het is de 

bedoeling om een nieuwe applicatie te 

voorzien die de bestaande applicaties 

grotendeels vervangt. Op die manier kan 

overal met één hoofdapplicatie gewerkt 

worden en ontstaat er standaardisatie tussen 

de verschillende vestigingen. 

Er moet tevens een geschikte tool 

geselecteerd worden om grafieken te 

presenteren in deze applicatie. Het voorstel 

van Balta is om te werken met OxyPlot, 

maar eerst moet onderzocht worden of 

hiermee aan alle wensen voldaan kan 

worden en of er eventueel geen betere 

controls beschikbaar zijn om het gewenste 

resultaat te verkrijgen. 

 

Naast de standaardwerking heeft iedere 

vestiging ook nog zijn eigen specifieke 

eisen. In Tielt moet er rekening gehouden 

worden dat er OPC variabelen binnen 

gelezen moeten worden. Hier moeten er 

eenvoudig verschillende machinevariabelen 

aangeklikt en gewijzigd kunnen worden. In 

het totaal project moeten dan weer 

verschillende machines eenvoudig met 

elkaar vergeleken kunnen worden. Er moet 

ook eenvoudig van vestiging naar vestiging 

kunnen gesprongen worden en er moeten 

userlists zijn waarmee het mogelijk is om 

persoonlijke grafieken samen te stellen.  

 

De laatste doelstelling van deze masterproef 

is de opvolger van Proficy Real Time portal 

te onderzoeken. Voor deze applicatie 

worden immers geen nieuwe updates meer 

geven daar er gestart wordt met een nieuw 

vervangend product: Dream Report. 

Hiervan moet onderzocht worden of dit een 

waardige vervanger zou zijn of niet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  RESULTATEN 

Er werden in totaal zeven controls 

bestudeerd (HighChart, NVD3, MS Chart, 

Nevron Chart, NPlot, ZedGraph en het 

voorstel OxyPlot). De control uit de huidige 

applicatie, ZedGraph, werd kort onderzocht 

maar opnieuw werd tot de vaststelling 

gekomen dat deze te sterk verouderd is (en 

dat er sowieso ook geen nieuwe updates 

meer zullen volgen). NPlot bleek trouwens 

in hetzelfde schuitje te zitten. MSChart en 

NVD3 zijn goede basispakketten waarvan 

er nog geregeld een update komt, maar de 

properties zijn hier niet zo uitgebreid. De 

beste resultaten werden bekomen met  

Highchart, OxyPlot en Nevron Chart. Deze 

laatste is waarschijnlijk de beste van de drie 

maar is betalend en dit moet vermeden 

worden. HighChart en Oxyplot zijn min of 

meer aan elkaar gewaagd qua opties. Voor 

de .NET applicatie is de keuze uiteindelijk 

gevallen op OxyPlot omdat HighChart zich 

meer concentreert op mobiele applicaties en 

dus ook meer JAVA georiënteerd is.  

 

De eerste applicatie die is afgewerkt was 

voor de afdeling in Tielt. Deze is net voor 

nieuwjaar in bedrijf genomen. In figuur 2 is 

terug te vinden hoe de opbouw gerealiseerd 

werd voor dit project. Eerst wordt er 

ingesteld welke machine en onderdeel 

getoond moet worden (groep en level), 

vervolgens wordt er data opgehaald via de 

SQL Server database en OPC om te 

visualiseren. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figuur 2: Nieuw blokkenschema Tielt 

 

De tweede applicatie die gemaakt werd, is 

voor Avelgem. Deze wordt voorlopig enkel 

gebruikt door de ploegbaas die er lovend 

over is. De reden dat deze nog niet volledig 

geïntegreerd is, is te wijten aan de 

hardware. Er zijn mini pc’s besteld met 

touchscreen schermen, maar deze zijn 

voorlopig nog niet compatibel met de 

schermen waardoor de oudere pc’s nog niet 

vervangen zijn.  

Het totaal project dat BaltaTrending 

tenslotte moet vervangen, is organisch aan 

het groeien. Telkens er een afgewerkt deel 

was, werd dit uitgebreid getest door de 

externe promotor en naargelang zijn 

ervaring en wensen kwamen er telkens 

stukken bij: schaalverdeling, userlist, de 

unieke code die hoort bij iedere 

procesparameter, printen, figuren opslaan, 

eenvoudig overschakelen tussen 

verschillende databases, enz. 

 

 

Figuur 3: GUI Tielt 

  

Het laatste luik van deze masterproef is het 

bekijken van het nieuwe visualisatiepakket 

Dream Report. Dream Report blijkt niet 

echt een één op één vervanger te zijn van 

zijn voorganger Proficy Real Time Report. 

Het is meer een rapporterings tool in plaats 

van een trendingstool en er kan niet 

geschreven worden naar een database, wat 

voor Balta wel een belangrijke eis is. Er 

valt af te wachten of de nieuwe geplande 

update daar al dan niet aan tegemoet zal 

komen.  

IV.  BESLUIT 

 

Na onderzoek bleek OxyPlot een goede 

keuze te zijn om in te zetten voor het 

visualiseren van trendings. Om de 

implementatie probleemloos te laten 

verlopen, werd een uitgebreide handleiding 

voorzien. Als er in de toekomst een 

uitbreiding gewenst is, zou dit snel en 

zonder al teveel research moeten kunnen.  

Het grote voordeel ten opzichte van vroeger 

is dat er nu gewerkt wordt met een 

customized applicatie, wat het mogelijk 

maakt om heel specifiek tegemoet te komen 

aan de wensen van de gebruiker, zonder 

vast te lopen op de beperkingen van één of 

andere voorziene library.  

De tools voor Tielt en Avelgem zijn reeds 

en gebruik sinds respectievelijk nieuwjaar 

en Pasen en draaien tot op heden succesvol. 

De algemene tool blijft groeien, maar de 

basis staat er en wekt tevredenheid. 
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