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Aanleiding
Artificial Intelligence (AI) wordt hedendaags een steeds belangrijker onderwerp. De techniek wordt overal
toegepast, ook in de maakindustrie. Een van de doelstellingen is om ‘slimme machines’ te maken die in staat zijn
om te zien, te communiceren en hetzelfde werk te doen als mensen, met een grotere precisie, betere en snellere
resultaten. Door machines in staat te stellen informatie uit de fysieke wereld waar te nemen en mensen te helpen
bij complexe processen, wordt de deur geopend voor vele mogelijkheden.

Doelstelling
De focus van dit project ligt op het ontwikkelen van een demonstrator welke aantoont dat een Artificial
Intelligence toepassing een proces kan versnellen in de maakindustrie met als toepassing Quick Response
Management (QRM). Aangezien de technologische ontwikkelingen voor veel bedrijven interessant zijn kunnen zij,
door het inzien van de demonstrator en de mogelijkheden, dit toepassen op de werkelijke situatie.

Aanpak
Het project is uitgevoerd volgens een Agile werkmethodiek. Daarnaast is de onderzoeksmethode Design Science
Research Methodologie van Alan R. Hevner gebruikt tijdens het project. Deze methode is gericht op het
ontwikkelen/verbeteren van een artefact. De hoofdvraag “Hoe kan een proces binnen industrie 4.0 verbeterd worden door
Artificial Intelligence toe te passen?” staat centraal. Deze vraag wordt beantwoord middels ondersteunende
deelvragen. De deelvragen zijn beantwoord door het uitvoeren van een literatuuronderzoek en het opstellen van
een GAP-analyse waar de huidige situatie vergeleken wordt met de gewenste situatie. Ook wordt onderzocht op
welke manier een Intelligent Agent tot stand gebracht kan worden. De informatie uit het onderzoek is gebruikt
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tijdens het ontwerpen en opstellen van de demonstrator.

Binnen de maakindustrie worden verschillende AI technieken toegepast. Het gebruik van de technologie binnen deze sector wordt anders aangeduid, namelijk met IAI
(industriële Artificial intelligence). IAI combineert AI technieken met processen in de industrie. Dit zorgt voor een positieve meerwaarde in de processen. De meest
voorkomende technieken die onder AI vallen in de industrie zijn: machine learning, deep learning en computer vision.
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De focus van dit project ligt op het ontwikkelen van een demonstrator welke producten telt waardoor het proces verbeterd wordt. In afbeelding 1 het proces afgebeeld.
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waar de focus ligt op tellen.

het, met rood aangeduide gedeelte, is toegevoegd aan de huidige situatie. in de afbeelding is te zien dat de werknemer ondersteund wordt door de in Intelligent Agent

Een Intelligent agent is een agent die middels sensoren triggers uit de omgeving kan opvangen en op basis van deze input acties ondernemen. Hierbij worden de
sensoren gebruikt om ‘percept’ binnen te krijgen en ‘actuators’ om invloed uit te oefenen op de omgeving.
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Het detecteren van objecten of vormen is op meerdere manieren mogelijk. Tijdens het onderzoek is de focus gelegd op 'Yolov4' en 'OpenCV'. YOLO staat voor ‘you only
look once’, YOLO is een real time object detection techniek die gebruik maakt van convolutional Neural Network. Terwijl OpenCV focust op shape detection.
Het gebruiken van bovenstaande technieken benodigd een functionele demonstrator. Om het proces zo goed mogelijk na te bootsen wordt gewerkt met een loopband en
een kap waar de producten doorheen dienen te gaan. Om schaduw tegen te gaan worden lichten in de kap gemonteerd. In afbeelding 2 wordt de grafische user
interface (GUI) getoond waar de producten geteld worden binnen enkel milliseconden. In de GUI heeft de werknemer mogelijkheid om het beeld te pauzeren of met een
live feed door te laten lopen. Om de demonstrator per product af te kunnen stellen is het mogelijk om de thresh en grootte van de vorm aan te passen. Deze variabelen
zijn in te stellen om de demonstrator per product af te kunnen stellen. In de tabbladen kan gekozen worden voor Object detection of Shape detection.

Conclusie
Met de demonstrator wordt aangetoond dat een QRM-proces verbeterd kan worden met een Artificial Intelligence toepassing. Door Computer Vision toe te passen
wordt het waarnemen van producten exponentieel sneller. Shape- en object detection worden gebruikt om de producten te tellen. Dus het antwoord op de vraag: “Hoe
kan een proces binnen industrie 4.0 verbeterd worden door Artificial Intelligence toe te passen?” is door Deep Vision toe te passen in combinatie met een Intelligent
Agent. Dit verbetert het proces en maakt het sneller. De grootste GAP tussen de huidige situatie en de gewenste situatie wordt hiermee opgelost.
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