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I.  INLEIDING 

 

Balta produceert textiel vloerbekleding en heeft 
wereldwijd 11 productievestigingen waarvan 6 in 
België. [1]  In Sint-Baafs-Vijve is de hoofdzetel van 
Balta te vinden alsook de grootste 
productievestiging waar deze masterproef 
doorging.  

  

II.  DOELSTELLINGEN 

 

Het hoofddoel van deze thesis is het visueel 
weergeven van de procesdata uit de database. 
Hierbij dient de figuur aangepast te worden bij 
wijzigende procesdata. De schematische weergave 
kan gaan van een algemeen beeld van de volledige 
afdeling of machinelijn tot een detail schema van 1 
enkele machine. Op die manier kan de algemene 
status van een machinelijn worden bekeken alsook 
de meer gedetailleerde informatie van elke machine 
op zich. Een voorbeeld van het weergeven van de 
procesgegevens in een SVG-afbeelding is te zien in 
Figuur 1. 

 

 

                                                           
 

 

 

Figuur 1: Schematische weergave buffertank 

 

De opdracht bestaat erin een .NET applicatie te 
ontwikkelen waarin de status van machines visueel 
wordt weergegeven. Door gebruik te maken van 
gegevens uit de database wordt de SVG-afbeelding 
dynamisch aangepast om zo de gewenste 
informatie terug te geven. Tekstelementen moeten 
de actuele waarde weergeven, een rechthoek 
element moet de mogelijkheid bezitten om zich als 
‘progress bar’ te gedragen op basis van een 
maximum- en minimumwaarde. 

Als administrator moet het mogelijk zijn een 
schematische weergave toe te kennen aan de 
verschillende machines. Daarnaast moeten de 
procesgegevens die bij een machine horen aan de 
verschillende SVG-elementen worden gekoppeld.  

De ontwikkelde software is de belangrijkste output 
en zal binnen Balta ondersteuning bieden bij 
foutopvolging en efficiëntieverhoging in de 
verschillende productieprocessen. 
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III.  AANPAK EN UITWERKING 

 

A.  Situatie 

Het is de bedoeling om met behulp van de 
ontwikkelde software de procesgegevens van 
verschillende machines weer te geven en te 
verwerken. De parameters en procesgegevens van 
machines worden bijgehouden in een relationele 
database. Iedere vestiging heeft zijn eigen server 
waarop voor elke afdeling een database is voorzien.  

De procesdata wordt vanuit de PLC’s van elke 
machine naar een centrale PLC verzonden, die 
verantwoordelijk is voor het plaatsen van de 
gegevens in de database. Bij elke database is 1 tabel 
voorzien voor het bijhouden van de meest up-to-
date gegevens en meerdere tabellen voor het 
bijhouden van historische data.  

 

B.  Database structuur 

Elke database (afdeling) is op dezelfde manier 
hiërarchisch ingedeeld. Deze bestaat uit 
verschillende groepen met daar onder meerdere 
levels. Elk level kan dan weer worden onderverdeeld 
in subgroepen. Figuur 2 toont een mogelijke invulling 
voor deze niveaus. 
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Figuur 2: Database structuur 

 

De machines zijn dus ingedeeld volgens ‘Groep’, 
‘Level’ en ‘Subgroep’, voor elk van deze categorieën 
is een tabel voorzien. In de tabel Subgroep wordt 
verder nog een onderverdeling gemaakt volgens 
trendgroep, dit wordt gebruikt om de digitale en 
analoge variabelen te onderscheiden (Figuur 3). 

Transportband_1

Digitale_1 Analoge_2

Subgroep

Trendgroep Trendgroep

 

Figuur 3: Trendgroepen 

Deze structuur zal worden gebruikt voor het 
navigeren tussen de verschillende niveaus (afdeling, 
machinelijn, machine…). 
 
 

C.  Scalable Vector Graphics (SVG) 

De SVG-afbeeldingen zullen in het kader van deze 
masterproef gebruikt worden als de schematische 
weergave van de machine.  Voor het ontwerpen 
van deze afbeeldingen wordt binnen het bedrijf 
gebruik gemaakt van Microsoft Visio, een applicatie 
voor het maken van technische en logische 
schema's, plattegronden, databasemodellen en 
diagrammen. De figuren stellen een schematische 
weergave van een machine of machinelijn voor.  
Een SVG-document is structureel opgedeeld in 
verschillende groep-elementen. Elk groep-element 
is een groepering van visuele elementen en wordt 
gekenmerkt door een uniek ID-attribuut (Figuur 4). 
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Figuur 4: SVG-structuur 

 
In Figuur 5 is een voorbeeld te zien van zo een SVG-
bestand, hier zijn ‘rect’ en ‘text’ de visuele 
elementen. Een groep-element is te herkennen aan 
de ‘g’ tag. 
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Figuur 5: voorbeeld SVG-document 

 

Een bijkomend voordeel is de mogelijke interactie 
met scripttalen door gebruik te maken van het 
Document Object Model (DOM), dit zorgt ervoor dat 
elementen binnen de figuur aangepast kunnen 
worden vanuit .NET. 

 

IV.  RESULTATEN 

 

Voor het configureren van de SVG-figuren is een 
gebruiksvriendelijke interface ontworpen. Ook voor 
het wijzigen van gebruikers en databases is een 
eenvoudige interface voorzien. Zoals gewenst zijn 
deze functies enkel beschikbaar als de gebruiker 
daar toegang tot krijgt, daarvoor moet ingelogd 
worden als administrator (Figuur 6). Voor gebruik van 
de software als ‘User’ zijn geen extra gegevens 
noodzakelijk. 

 

Figuur 6: Login scherm 

 

Voor beide gebruikers is interactie met de machine 
weergave voorzien door het toevoegen van ‘onclick’ 
events aan de elementen uit de SVG-figuur. Deze 
events verwijzen naar een methode in de .NET 
applicatie die ervoor zorgt dat enkele opties worden 
weergeven als de methode wordt aangesproken. 

Deze opties zijn verschillend voor ‘User’ en ‘Admin’ 
gebruikers. Een weergave van de opties van de 
administrator is te zien in Figuur 7. Boven de opties is 
de ‘ID’ te zien van het geklikte groep-element, zo 
weet de software op welk element van de figuur een 
actie uitgevoerd moet worden. De opties in deze lijst 
zijn eenvoudig uitbreidbaar. 

 

Figuur 7: 'Click' opties SVG-element 

 

Naast de hoofddoelstelling zijn ook bijkomstige 
functionaliteiten aan de applicatie toegevoegd, één 
daarvan is het maken van een trend met historische 
gegevens. Daarnaast is een rapportering functie 
geïmplementeerd die weergeeft hoeveel procent 
van de tijd een machine actief is. Dit wordt per 
arbeidsploeg berekend voor een beter overzicht van 
de prestaties. 

De ontwikkelde software is ingedeeld volgens een n-
tier structuur (Figuur 8), dit zorgt ervoor dat de 
software is opgedeeld in meerdere componenten 
die met elkaar samenwerken. Het idee achter 
componenten is om ontkoppeling van 
functionaliteit en hergebruik van functionaliteit te 
stimuleren. Iedere component heeft nu zijn eigen 
verantwoordelijkheden. 

 

 

Figuur 8: N-tier structuur 
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Daarnaast is elke klasse (of form in geval van de GUI) 
zo gestructureerd mogelijk opgebouwd en voorzien 
van commentaar. Hierdoor is het voor anderen 
mogelijk om achteraf de code te begrijpen, aan te 
passen of uit te breiden indien nodig. 

 

V.  BESLUIT 

 

De hoofddoelstelling van deze masterproef is 
behaald, de SVG-figuren die zijn ontwikkeld in ‘Visio’ 
worden gebruikt voor het dynamisch weergeven 
van procesvariabelen uit de database. Daarnaast 
zijn de verschillende manieren van dynamische 
weergave (tekst, kleur en progressbar) voor de SVG-
elementen succesvol geïmplementeerd. 
 
Echter bij het wijzigen van de weergave van de 
figuur wordt deze opnieuw in de webbrowser 
geladen waardoor telkens (een fractie) geen beeld 
is te zien. Dit kan verbeterd worden door de figuur 
die reeds wordt weergegeven aan te passen in 
plaats van deze opnieuw in te laden. 
 
Ook bij het wijzigen van een machinelijn zou de 
originele SVG-tekening in Visio moeten gewijzigd 
worden, waardoor de configuratie van de tekening 
opnieuw dient te gebeuren. Een mogelijkheid om de 
gebruikte SVG-figuur aan te passen in de software 
zelf zou dit probleem oplossen. 
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