Bij Virtual Reality (VR) wordt de gebruiker ondergedompeld in een volledig digitale wereld. Daartegenover maakt Augmented Reality (AR)
het mogelijk om de werkelijke wereld aan te vullen met een extra digitale laag die gebruikers visueel ondersteunt. Dankzij de omvangrijke
investering van de entertainmentsector in Virtual en Augmented Reality worden deze technologieën nu ook beschikbaar voor een breder
publiek. Het demonstreren van reeds ontwikkelde toepassingen aan organisaties uit verscheidene sectoren leidt telkens tot het genereren
van tal van casussen waarbij het gebruik van VR of AR gevaloriseerd kan worden binnen hun domein. Wanneer bestaande technologieën
op een doelgerichte manier gecombineerd worden kan de vertaalslag van entertainment naar andere sectoren resulteren in een verhoging
van kostenefficiëntie en productiviteit. Specifiek binnen de maakindustrie, zijn er voor de volledige waardeketen van de machinebouw,
steeds terugkerende casussen waar de implementatie van VR of AR in hun domein een duidelijke meerwaarde kan bieden.
Met dit “Sector Innovating Virtual & Augmented Reality” project worden partners begeleid bij het definiëren van deze meerwaarde in hun
huidige workflow. Het project bestaat uit twee luiken: een eerste luik gericht op het ontwikkelen van concrete proofs of concept waar VRen AR-technologie toegepast wordt binnen de industriële sector en een tweede luik gericht op een bredere kennistransfer voor partners uit
andere sectoren.
Binnen het eerste luik worden bestaande sector overkoepelende toepassingen ter inspiratie aangereikt om samen met de partners uit de
gebruikersgroep casussen met valorisatiepotentieel uit te werken binnen de waardeketen van de Vlaamse machinebouw en mechatronica
sector. Deze gebruikersgroep zal bestaan uit volgende actoren:
1) machineconstructeurs en organisaties betrokken in hun waardeketen (afnemers, toeleveranciers,…)
2) technologie integratoren, software- en servicebedrijven met expertise in de ontwikkeling van VR- en AR-toepassingen, videogames
en interactieve visualisaties die op basis van de resultaten van de uitgewerkte casussen nieuwe diensten en producten kunnen
ontwikkelen en betrokken kunnen worden in valorisatietrajecten uit dit project.
Na verkennende gesprekken met toonaangevende bedrijven in de machinebouw en mechatronica, kunnen we de technologische
uitdagingen categoriseren die geënt worden op de waardeketen van de machinebouw:
 VR/AR bij de ontwerpfase (e.g. inplanning/visualisatie van machine & omgeving)
 VR/AR bij de constructiefase (e.g. ondersteuning productiemedewerker; specifieke elementen m.b.t. de gebouwde machine,
montage instructies)
 VR/AR bij de installatiefase (e.g. ondersteuning installatie, 360° hulp op afstand met annotaties)
 VR/AR bij de operationalisering (e.g. virtual training, operator ondersteuning, control room, virtual commissioning, machine
controle interface)
DAE-Research, onderzoeksgroep van de opleiding Digital Arts & Entertainment en expert in innoverende game technologieën, brengt de
partijen van de gebruikersgroep samen om bestaande expertise te verenigen en de casussen met valorisatiepotentieel te verwezenlijken
tot prototypes. Deze worden samen met de gebruikersgroep ontwikkeld en krijgen een plaats in de proeftuin die uitgebouwd wordt in de
campus The Level van de Hogeschool West-Vlaanderen te Kortrijk. Naast state-of-the-art VR- en AR-technologie worden daar eveneens
testopstellingen en prototypes ter beschikking gesteld om verder te itereren op de idee en uitwerking ervan.
Het tweede luik, focust op een bredere kennistransfer waarbij andere sectoren (architectuur, gezondheidszorg, retail, marketing,
kennisinstellingen, productvisualisatie, enz.) geïnspireerd worden voor het gebruik van VR en AR. Organisaties die inschrijven in de
gebruikersgroep voor dit luik kunnen deelnemen aan sectorspecifieke workshops, waarbij de noden binnen de desbetreffende domeinen
in rekening gebracht worden. Zij krijgen tevens de kans om actief te participeren bij de ontwikkelingen van het eerste luik, wat als inspiratie
kan dienen voor conceptuele casussen binnen hun domein. Deze gebruikersgroep krijgt eveneens toegang tot de proeftuin waar de
technologie en uitgewerkte casussen ter beschikking gesteld worden.
De casussen uit beide luiken worden samen met artikels over VR- en AR-hardware en elders ontwikkelde use cases toegankelijk gesteld op
een centraal onlineplatform. Elke publicatie op dit platform bevat een bondige objectieve beschrijving van het product, de doelgroep, de
doelstellingen en referenties naar meer informatie.
Het aanbrengen van beschikbare kennis die samen met de deelnemende organisaties toegepast wordt op voor hen relevante casussen,
moet Vlaamse sectoren in staat stellen om sneller te innoveren. De organisaties uit het eerste luik kunnen de resultaten op korte termijn
valoriseren via concrete implementaties van de uitgewerkte casussen binnen de machinebouw en mechatronica sector. Op middellange
termijn kunnen de andere sectoren die geïnspireerd werden binnen dit project geholpen worden om de VR- en AR-ontwikkelingen uit het
eerste luik via beperkte aanpassingen ook binnen hun domein te valoriseren.
Heeft u interesse om als actieve project partner deel te nemen in de gebruikersgroep en sluit het siVAR project aan bij het profiel van uw
onderneming? Wij staan u graag bij in de zoektocht naar de meerwaarde van Virtual of Augmented Reality binnen uw domein. Neem
vrijblijvend contact op met Geoffrey Hamon: geoffrey.hamon@howest.be .
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