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Roboticaonderzoekers hebben een fantastische 
droom: in 2050 de wereldkampioen voetbal verslaan 
met een ploeg robots. Zover zijn we nog lang niet, maar je zou er 
versteld van staan welke tot de verbeelding sprekende robots nu al 
ontwikkeld worden. Robots die ons helpen bij operaties, die ons huishouden 
doen, waarmee we spelen, die ons huis bewaken of de planeet Mars ver-
kennen. De kans is groot dat wij later een persoonlijke robot even normaal 
zullen vinden als nu een auto.

In dit boek draaien we robots binnenstebuiten en vergelijken we hun presta-
ties met wat een mens kan. Hoe denkt een robot? Wat voelt een robot? Hoe 
kijkt een robot? We werpen ook een blik in de laboratoria van bekende uni-
versiteiten en zien aan welke toepassingen de onderzoekers daar werken. 

Ondertussen oefenen robots tegen elkaar in de robotwedstrijd RoboCup. Je 
kan zelf ook een robot in elkaar knutselen en deelnemen aan RoboCup Juni-
or! Surf naar www.robocupjunior.be en je krijgt meer info over de volgende 
RoboCup Junior-finale in België of Nederland.

Bram Vanderborght (28) is roboticaonderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel 
en het Italian Institute of Technology. Hij bouwde de stappende robot Lucy. In Japan 
deed hij onderzoek op de menselijke robot HRP-2. 
Nu werkt hij in Italië mee aan de kindrobot iCub. 

ROBOTS
BINNENSTEbUITEN

Met dank aan VANAF 11 JAAR

ROBOTS
BINNENSTEBUITEN

B
R

A
M

 VA
N

D
ER

B
O

R
G

H
T

ISBN 978-90-5932-000-0

9 789059 320000

Bijzonder veelzijdig samengesteld boek met een encyclopedische precisie 

over robotica. Het is een up-to-date verzameling en uitwerking van allerlei 

bestaande en visionaire robots... 

Een aanwinst, uniek in zijn soort, voor kinderen vanaf ca. 11 jaar. 
N. van den Berg - NBD/Biblion



Robots Binnenstebuiten
BRAM VANDERBORGHT

bram.vanderborght@vub.ac.be

Vanaf 10 jaar

BELGIË
Uitgeverij Abimo
Europark Zuid 9
9100 Sint-Niklaas
foon:  0032 (0)3 760 31 00
fax:  0032 (0)3 760 31 09 
email: info@abimo.net
web: www.abimo.net 

Eerste druk: september 2008
Tweede druk: juni 2009

Vormgeving: 
Klaas Demeulemeester

Cover:
© Honda (linksboven)
© Kuka (linksonder)
© Louis Lemaire / Mark Ho - www.zoho.nl (rechtsboven)
© DLR, Institute of Robotics and Mechatronics (rechtsonder)

Achtercover:
© LEGO, het LEGO logo en MINDSTORMS zijn handelsmerken van de LEGO Groep en wordt hier met speciale 
toestemming gebruikt.

Titelpagina rechts:
© Honda
© Nazbatag by Violet

D/2008/6699/93
NUR  192
ISBN 9789059320000

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel 
van druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever. 



ROBOTS
BINNENSTE-

BUITEN



4

INHOUDSTAFEL

 Voorwoord 7
1. Inleiding 8

1. Robots veroveren de wereld 11
 Wat is een robot? 11
 Hoe wordt een robot gemaakt? 14
 De geschiedenis van robots 25

2. Robottechniek 30
 Hoe denkt een robot? 30
 Hoe weet een robot wat hij moet doen? 34
 Hoe geeft een robot informatie weer? 37
 Hoe beweegt een robot? 39
 Hoe spreekt een robot? 44
 Hoe hoort een robot? 47 
 Hoe ziet een robot? 50
 Hoe schat een robot afstanden in? 53
 Hoe voelt een robot? 57
 Hoe proeft en ruikt een robot? 60
 Hoe raakt een robot het noorden niet kwijt? 63
 Waarom valt een robot niet om? 66

3. Robots werken goed samen 70

4. Toepassingen van robots 73
 Industriële robots 73 
 Entertainment- en hobbyrobots 78
 Assistentierobots 85
 Medische robots 93
 Militaire robots 101
 Inspectie- en exploratierobots 105

REEM B

HRP-2M CHOROMET

© General Robotix, Inc. / AIST

© Pal Technology



5

5. Robots in films 109 

6. Robots in de kunst 112

7. Het geweten van de robot 119 

8. Robotwedstrijden 122 
  
 FIRST LEGO League (FLL) 122
 RoboCup 123
 Robo-one 124
 Robot Wars 125
 DARPA Urban Challenge 126

9. Robots ontwikkeld
in Vlaanderen en Nederland 127

 Vrije Universiteit Brussel (VUB) 127
 Koninklijke Militaire School (KMS) 128
 Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) 129
 Katholieke Hogeschool Limburg (KHLim) 130 
 Egemin 130
 Technische Universiteit Delft (TU Delft) 131
 Universiteit Twente (UT) 131
 Philips Eindhoven 132
 Technische Universiteit Eindhoven (TUE) 132
 Dutch Robotics 133
 Rotec Engineering 133

Een brandblusrobot gemaakt van de 

LEGO Mindstorms NXT robots

© Scott Briscoe



Met Dank aan

M
ED
IA
PA

RT
NE
RS

HO
OF

DS
PO

NS
OR

S
ON

DE
RW

IJ
SP

AR
TN

ER
S

PR
OF

ES
SI
ON

EL
E 

PA
RT

NE
RS

  



VOORWOORD
Heel wat kinderen en volwassenen die ons robotlabo bezoeken, zijn meteen 
verwonderd over de robots die we ontwikkelen. Alhoewel robots sterk tot de 
verbeelding spreken van de bezoekers is hun beeld over robots eerder beperkt. 
Toch zijn robots waarschijnlijk in de nabije toekomst niet meer weg te denken 
uit ons dagelijks leven. Tijdens mijn talrijke reizen heb ik heel wat laboratoria 
bezocht en congressen bijgewoond. Deze ervaring, die ondertussen is uitge-
groeid tot een echte passie, wil ik graag met jullie delen. De meeste robots uit 
dit boek zijn prototypes waar nog hard aan gewerkt moet worden alvorens ze te 
commercialiseren zijn. Er is dus nog heel wat werk aan de winkel om de vol-
gende technologische revolutie mogelijk te maken.

Helaas kiezen te weinig jongeren voor een carrière in techniek en wetenschap. 
Om kinderen hiervoor warm te maken, organiseren de Vrije Universiteit Brussel, 
Erasmushogeschool Brussel, Hogeschool West-Vlaanderen, Katholieke Hoge-
school West-Vlaanderen, Hogeschool Gent,  Xios Hogeschool Limburg, Artesis 
Hogeschool Antwerpen, De Nayer Instituut, Universiteit Antwerpen, Universiteit 
Gent en Sint-Jozef Instituut Schoten de robotwedstrijd RoboCup Junior. Robotica 
verenigt heel wat disciplines zoals onder andere mechanica, fysica, scheikunde, 
elektriciteit, informatica en wiskunde, maar eveneens psychologie en biologie. 
Robots lijken ons een geschikt middel om deze vakgebieden interessanter, ple-
zierig en toegankelijker te maken. Meer info vind je op www.robocupjunior.be.

Zoals robots vaak door een team gemaakt worden, heb ik bij het schrijven van 
dit boek heel wat hulp gekregen. In het bijzonder wil ik volgende personen be-
danken: Wim Van Broeck van de Cel Wetenschapscommunicatie van de VUB, 
Leen De Bie van de Pedagogische Begeleidingsdienst Gent, Pol Demeurisse van 
Techniek op school voor de 21e eeuw (TOS21), mijn mama Christiane Terryn, 
mijn grootvader Louis Terryn en Albert van Breemen. Daarnaast ook mijn uit-
gever Jef Goedemé en lay-outer Klaas Demeulemeester van Abimo en Willy 
Schuyesmans voor het herwerken van de tekst. Dit boek bevat een unieke col-
lectie van beeldmateriaal dankzij collega’s robotbouwers vanuit de hele wereld. 
Dit boek en RoboCup Junior kon niet gerealiseerd worden zonder de steun van 
de hoofdsponsors KUKA en de Nationale Loterij, partners maxon motor en  
Leroy-Somer en media partners EOS en Ketnet.
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Zijn robots binnenkort net zo 
normaal als auto’s?

Het verschil tussen een mens en 
een robot wordt soms wel heel 
klein: professor Ishiguro met zijn 
gerobotiseerd evenbeeld.
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INLEIDING
Robots zijn al een hele tijd gemeengoed in autofabrieken, waar ze de 
auto-onderdelen in elkaar zetten. Steeds vaker verlaten robots echter de 
fabrieken om binnen te sluipen in ons dagelijks leven. Ooit zullen we ro-
bots in onze huizen en kantoren even normaal vinden als auto’s op straat. 
De droom van vele robotonderzoekers is een robot ontwikkelen met de-
zelfde mogelijkheden als wijzelf en die er ook uitziet als een mens: de 
menselijke of humanoïde robot.

De robots zoals we ze kennen uit films zijn vaak computeranimaties. 
Handelingen die voor ons doodgewoon zijn – zoals zien, horen, wandelen 
en denken – zijn voor een robot nog altijd aartsmoeilijke opdrachten. 
Toch wordt er hard gewerkt om de technologische kloof tussen mens en 
robot in de toekomst te dichten. Terwijl robots altijd maar meer mense-
lijke kenmerken gaan vertonen, nemen mensen vandaag soms al stuk-
ken van robots over. Mensen met geamputeerde ledematen kunnen zich 
behelpen met robotarmen en -benen. Je zou er versteld van staan welke 
projecten men daarvoor wereldwijd aan het 
ontwikkelen is. Deze technologische evolu-
tie kan zich alleen maar voltrekken om-
dat computers altijd maar krachtiger 
worden en de sensoren en motoren 
goedkoper en kleiner. Ondertussen 
is er ook een markt voor persoon-
lijke robots aan het ontstaan. 
Voorspellingen geven aan dat de 
robotmarkt al gauw groter gaat 
worden dan de huidige computer-
markt. 

Claudia Mitchell bereidt het eten met 
haar robotarm, gewoon door na te 

denken.
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Weet je wie de beste robot is? Dat ben je zelf! De natuur heeft uitstekende 
oplossingen bedacht voor al onze dagelijkse problemen. Daardoor kun-
nen wij zowel overleven in het koude noorden als in het warme zuiden. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel robotbouwers de natuur gaan 
nabootsen. In dit boek vertrekken we altijd bij het menselijk lichaam. Hoe 
zien wij? Hoe voelen wij? Hoe denken wij? En hoe kan je al deze functies 
door een robot laten uitvoeren? 
Welkom in de wondere wereld van de robotica.

Robots moet je zien bewegen. Surf hiervoor naar www.robocupjunior.be 
en bekijk de video’s van de robots beschreven in dit boek. Raak je geprik-
keld om je eigen robot te bouwen, dan vind je op dezelfde site een hand-
leiding hoe de LEGO Mindstorms NXT-robot te bouwen en te program-
meren. Onder de fans zijn naast de kinderen trouwens heel wat 
volwassenen. Ook de praktische informatie en tips om deel te nemen aan 
de robotwedstrijd RoboCup Junior is er beschikbaar. 

 
Robotwedstrijd RoboCup Junior voor kinderen met zelfgemaakte robots.

Op www.robocupjunior.be vind je de informatie 
om zelf je LEGO Mindstorms NXT-robot te bou-
wen en te programmeren.  

© LEGO, het LEGO logo en MINDSTORMS zijn handelsmerken 
van de LEGO Groep en wordt hier met speciale toestemming 
gebruikt.

© Ork de Rooij, RoboCup Junior NL



• WAT IS EEN ROBOT?
Iedereen kan zich wel iets voorstellen bij het woord robot. Toch is deze 
vraag niet zo eenvoudig, want zeg nu zelf: wat is het verschil tussen een 
robot enerzijds en een computer, een automatische machine of een tele-
geleid voertuig anderzijds? Een robot moet natuurlijk kunnen bewegen; 
dus is een computer geen robot. Wel maakt een computer vaak deel uit 
van een robot. Daarnaast moet een robot zijn omgeving kunnen waarnemen 
zoals wij die zien, horen, proeven, ruiken en voelen en daarna moet hij 
beslissen wat hij zal doen. 
Meestal kan een robot meerdere taken uitvoeren of kun je tenminste zijn 
programma aanpassen. Een automatische machine daarentegen kan 
maar één taak volbrengen en doet dit zonder zijn omgeving waar te nemen. 
De robot moet deze taken zelfstandig kunnen uitvoeren, dus zonder men-
selijke tussenkomst die er wel is bij een telegeleid voertuig. Een robot 
kan natuurlijk wel opdrachten krijgen van een mens, maar daarna zal de 

robot zelf moeten nadenken om deze opdracht met succes 
te volbrengen. 

Om dus te weten of iets een robot is, moeten de 
volgende kenmerken aanwezig zijn: het moet 

kunnen bewegen, zijn omgeving waarnemen en 
nadenken. Grootte en vorm zijn daarbij niet 
belangrijk.

Heel wat speelgoed krijgt de naam robot, ter-
wijl het slechts één taak uitvoert, niet nadenkt 
en zijn omgeving niet waarneemt. Voor ons is 
dit geen echte robot!

   

ROBOTS 
VEROVEREN 
DE WERELD

HOOFDSTUK 

1 
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Deze ROBOSAURUS van 31 ton 
vermorzelt auto’s, eet vliegtui-
gen op en spuwt vuur.

Een piepklein robotje,  
niet groter dan een vlieg. Vorm en grootte doen 

er duidelijk niet toe om te bepalen of iets een 
robot genoemd kan worden.

De hele dag lang ontvangen we langs onze 
ogen, oren, neus, tong en huid een heleboel 
informatie over de buitenwereld. De organen 
die deze prikkels ontvangen en omzetten in im-
pulsen zijn onze zintuigen. Een robot hoort via 
een microfoon en ziet via een camera. Bij een robot 
noemen we dit geen zintuigen, maar sensoren. In de ko-
mende hoofdstukken zullen we het vaak over sensoren hebben. 
Al onze zintuigen zijn verbonden met onze hersenen via de zenuwen. Ze-
nuwen bestaan uit zenuwcellen die met elkaar zijn verbonden tot lange 
draden. Door het vrijgeven van chemische stoffen geven ze elektrische 
signalen of impulsen door. Met je hersenen neem je vervolgens de prik-
kels waar, denk je na en beslis je wat je gaat doen. 
Het brein van een robot is een computer. In de computer van de robot zit 
een programma dat zegt hoe er op de sensorgegevens gereageerd moet 
worden. De computer stuurt de motoren van de robot aan zoals je herse-
nen je spieren doen bewegen. In plaats van zenuwen worden in robots 
elektrische draden gebruikt om de sensoren en motoren te verbinden 
met de computer. De robot kan dus zijn omgeving waarnemen met de 
sensoren, nadenken met de computer en bewegen met de motoren. We 
hebben alle ingrediënten voor de robot.
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ALBERT HUBO, een op een mens gelijkende of 
humanoïde robot met een hoofd dat op Albert 
Einstein lijkt. In de buik zit de computer en in het 
hoofd zitten de motoren om de verschillende 
gelaatsuitdrukkingen te tonen.

   

De PLEO-robot zit boordevol  
motoren en sensoren.
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• HOE WORDT EEN ROBOT GEMAAKT?
Er bestaan robots in verschillende vormen en maten. Voor elke toepas-
sing bedenkt men de meest geschikte vorm. Denk maar aan een robot 
die in een boom kan klimmen om takken af te zagen, een robot die zich 
vast kan zuigen tegen een glaswand om ramen op grote hoogte te poet-
sen of een buisvormige robot die buizen kan inspecteren. 

   

DR. IMPACT  is een langwerpige robot om buizen te inspecteren.

WOODY klimt in de bomen om takken af te zagen.

Het uitzicht van de robot wordt hoofdzakelijk 
door twee aspecten bepaald, afhankelijk van 
de taak die de ontwikkelaars voor ogen heb-
ben. Het eerste aspect is het manipuleren, 
zeg maar: het kunnen vastgrijpen en ver-
plaatsen van voorwerpen. Dit kan gaan van 
piepkleine grijpertjes om operaties uit te 
voeren in het menselijk lichaam tot een ro-
botarm om satellieten uit het vrachtruim 
van de Space Shuttle te tillen en in een 
baan om de aarde te plaatsen. 



Een tweede aspect is dat robots zich moeten verplaatsen. Dat noemen 
we mobiliteit. Dit kan zowel op de grond, in de lucht of in het water zijn. 
Voor het bewegen op de grond gebruiken robots vooral wielen of benen. 

   
De ENDOWRIST is een minihandje om in het li-
chaam te opereren. Het beweegt op net dezelfde 
manier als de pols van een chirurg.

De CANADARM, de robotarm van de Space Shut-
tle, wordt gebruikt voor de reparatie van de Hubble 

Space telescoop.

Manipulatie
Robots worden dikwijls uitgerust met een arm en een grijper. Het meest 
eenvoudige is een grijper die uit twee of meer vingers bestaat die enkel 
open en dicht gaan. Deze grijpers worden met een bepaald doel gemaakt 
en kunnen enkel dat object optillen waar ze voor ontworpen zijn. Bij een 
eerste vorm klemt de grijper het object vast op kracht. Daarbij moet wel 
voldoende wrijvingskracht geproduceerd worden, want anders schuift 
het voorwerp uit de grijper. Een tweede vorm van grijper neemt het voor-
werp vast zonder er kracht op uit te oefenen. Soms kan het voorwerp dan 
een klein beetje bewegen in de grijper. Bij een derde vorm hecht het 
voorwerp zich aan de grijper vast met elektromagneten of met zuig-
mondjes. Je hebt vast al wel gemerkt hoe tijdens het stofzuigen soms 
voorwerpen vast blijven zitten aan het uiteinde van de slang.
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Een rotsblok wordt door de grijper van IRO-
BOT WARRIOR vastgeklemd met wrijvings-
kracht.

 De zak wordt 
omklemd zonder 

hem plat te knijpen.

De zware glasplaat wordt 
met luchtledig getrokken 

zuigmondjes vastgezogen 
en opgetild door de KUKA-
robotarm.

De mogelijkheden van deze grijpers zijn eerder be-
perkt. Iets anders vastgrijpen dan dat waarvoor ze 

ontwikkeld zijn, is dikwijls onmogelijk. Soms is het 
wenselijk een grijper te maken waarmee je verschil-

lende objecten kunt vastnemen. Denk maar eens wat 
onze hand allemaal kan: zowel een fijne naald gebruiken als 

een zwaar blok optillen. Onze handen zitten echter wel ingewikkeld in el-
kaar en het is heel moeilijk om er een mechanisch evenbeeld van te ma-
ken. Je moet maar eens kijken hoeveel gewrichtjes onze handen hebben. 
Voor elk gewrichtje zou een robot een aparte motor nodig hebben. Toch 
slaagt men erin dankzij precisieonderdelen menselijke handen na te ma-
ken. Bij robothanden worden de motoren meestal in de voorarm ge-
plaatst en wordt de beweging via kabeltjes naar de verschillende ge-
wrichten overgebracht. Ook in onze menselijke hand zitten de meeste 
spieren voor de vingers in de voorarm en worden de bewegingen met be-
hulp van pezen overgebracht. Het voordeel van zulke robothanden is dat 
ze dezelfde werktuigen kunnen gebruiken als mensen.
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JUSTIN heeft twee robothanden 
om dezelfde werktuigen als ons te 
gebruiken.

De SHADOW-robothand wordt niet aangedreven 
door elektrische motoren, maar door spieren die 
op luchtdruk werken en in de voorarm zitten.

Mobiliteit
De mobiliteit van een robot is het vermogen om zich voort te kunnen be-
wegen. Wanneer hij dit kan zonder menselijke tussenkomst noemen we 
de robot zelfstandig of autonoom. Hij kan dus zijn eigen beslissingen ne-
men. Wielen worden bij heel wat robots gebruikt voor de voortbeweging. 
Elk systeem heeft andere mogelijkheden voor wat betreft de manoeu-
vreerbaarheid en de controle. Een voorbeeld van een rijtuig met twee 
wielen is een fiets of een motorfiets. Meestal wordt het achterwiel daar-
van door menselijke spierkracht of door een motor aangedreven en wordt 
er met het voorwiel gestuurd. 
Bij robots plaats men vaker beide wielen naast elkaar. Ze hebben dan al-
lebei een motor die zowel dient om te bewegen als om te sturen. Dit prin-
cipe wordt gebruikt in de Segway, een elektrisch aangedreven éénper-
soonsvervoermiddel. De computer in dit toestel meet voortdurend de 
stand van het voertuig en stuurt de motoren zo aan dat het niet omvalt. 
De controle ervan is dus behoorlijk moeilijk en vergelijkbaar met het in 
evenwicht houden van een stok op je hand. De rijsnelheid wordt geregeld 
door minder of meer naar voren te leunen. Een klein wieltje dat alle kan-
ten op kan draaien (zoals bij een kantoorstoel) zit als derde wieltje aan de 
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achterkant of voorkant van het robotje om omkantelen te voorkomen en 
de controle simpeler te maken. Zo’n wieltje (ook wel castorwiel genoemd) 
heeft een stuuras die niet boven de draaias ligt. Daardoor draait het van-
zelf in de rijrichting. 
Rechtdoor rijden met twee naast elkaar geplaatste wielen is moeilijk, 
want het kleinste verschil in snelheid tussen beide wielen doet de robot 
al van zijn rechte baan afwijken. De wendbaarheid daarentegen is wel 
heel goed. De robot kan bijvoorbeeld om zijn verticale as draaien door 
beide wielen in tegenovergestelde richting te laten ronddraaien. Dit sy-
steem wordt vaak gebruikt voor robots.

 
GHOSTRIDER nam als enige tweewieler deel aan de DAR-
PA Grand Challenge, een wedstrijd voor autonome voertui-
gen in de woestijn.

   

Polo spelen met de SEG-
WAY.

BALLBOT kan in alle richtingen rijden door 
te balanceren op een bal.

© DARPA

© Andrew Moore

© Michael Goldfein



 
EMIEW balanceert op twee wielen zoals een 
SEGWAY.

  

De zelfbouwrobot I-QBOT wordt voortgedreven 
door twee wielen met achteraan een castorwieltje 

voor de stabiliteit.

De meest bekende opstelling van wielen kennen we van de auto. Ofwel 
worden beide voorwielen, beide achterwielen of alle vier de wielen aan-
gedreven en worden de voorste wielen gedraaid om te sturen. Er zijn ook 
driewielers die op zo’n manier werken, maar die worden in de robotica 
weinig gebruikt vanwege de slechte wendbaarheid. 
Om een auto te parkeren, moet je heel wat bewegingen 
uitvoeren. Daar staat tegenover dat zo’n voertuig 
heel stabiel is en als je alleen maar rechtdoor 
hoeft te rijden, is het een koud kunstje om je 
baan te volgen. Een bijkomend voordeel 
van vier wielen is dat de motor voor de 
bekrachtiging groot en sterk kan zijn, 
terwijl de motor om te sturen kleiner, 
maar preciezer is. 

NOMAD zoekt op Antarctica zelfstandig 
naar meteorieten.

© Photograph courtesy of 
the Mechanical 

Engineering Research 
Laboratory, Hitachi, Ltd.

(NEDO)

© Van Breemen - Technology & Innovation

© Carnegie Mellon University



Een robot kan ook rupsbanden hebben zoals een tank. Daardoor is moei-
lijk berijdbaar terrein geen probleem. Bij het draaien, ontstaat er echter 
heel wat slip tussen de ondergrond en de rupsbanden. Daardoor is het 
draaipunt moeilijk te bepalen en gaat de controleerbaarheid achteruit. 

Rupsbanden zijn zeer geschikt voor ruw terrein; op gladde op-
pervlakken zijn wielen beter. Rupsbanden verbruiken boven-

dien veel energie omdat ze vele kleine wieltjes, waarover 
de rupsbanden rollen, in beweging moet brengen.

De telegeleide robot met rupsbanden van de ontmijnings-
dienst DOVO rijdt uit om een verdachte koffer onschadelijk 
te maken.

Het SANDIA minirobotje met rupsban-
den past op een muntstuk.

Er bestaan ook heel bijzondere systemen die het 
een robot mogelijk maken op elk moment in elke 
gewenste richting te rijden. Deze robots hebben dus 
een grote wendbaarheid. Zulke systemen gebruiken  
zogenaamde omnidirectionele wielen. Dat zijn wielen die in elke richting 
draaien. De omtrek van zo’n wiel is bezet met kleine wieltjes die niet 
aangedreven worden. Hierdoor kan het wiel ook zijdelings bewegen, iets 
wat een normaal wiel niet kan. Elk wiel moet uitgerust
 worden met een aparte motor. Een nadeel van 
zulke wielen is dat ze enkel kunnen bewe-
gen op vlak terrein en weinig draag-
kracht hebben vanwege de kleine 
doormeter van de wieltjes aan de 
omtrek.

  
ROVIO van speelgoedrobotfabrikant 

Wowwee heeft drie omnidirectionele 
wielen.

20

© DOVO, Belgisch Leger

© Sandia National Laboratories

© Photo courtesy of WowWee Ltd.



Benen zijn dan weer geschikter op moeilijk berijdbaar terrein zoals in 
bossen of in een gebied met veel rotsen. Wielen hebben een min of meer 
vlak pad nodig, terwijl stappende robots genoeg hebben aan afzonderlijke 
steunplaatsen voor de voeten. Een robot met wielen kan bijvoorbeeld niet 
de trap oprijden. Een nadeel van benen is dan weer dat er heel wat 
gewrichten aan te pas komen en je dus heel wat motoren nodig hebt. Zo 
hebben de meeste tweebenige stappende robots zes motoren in elk 
been, drie in de heup, een in de knie en twee in de enkel. Dit maakt het 
controleren van zo’n robot moeilijker dan een robot met wielen. De robots 
met benen kan je dan nog eens verder opdelen naargelang het aantal be-
nen: twee, vier, zes of meer benen. Twee benen is het moeilijkste omdat 
het evenwicht voortdurend bewaard moet blijven. Het is echter wel de 
manier waarop wij stappen en daarom wordt er veel onderzoek naar 
verricht. Het evenwichtsprobleem bij robots met meer-
dere benen is minder groot omdat bij het optillen 
van een been de robot niet zo snel omvalt. De 
benen van meerbenige robots zijn meestal ook 
minder ingewikkeld dan die van robots die er 
slechts twee hebben.
 
Het moeilijkste voor tweebenige robots zo-
als QRIO van Sony is voortdurend het even-
wicht bewaren, zeker als de plank beweegt.

 

ASIMO van Honda is de 
snelste tweebenige robot ter we-

reld; al lopend kan hij 6 km per uur halen.

De wandelende stoel IFOOT 
van Toyota.

Hoofdstuk 1 - Robots veroveren de wereld
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BIGDOG wordt ontwikkeld voor het 
Amerikaanse leger om materiaal 
naar moeilijk bereikbare plaatsen 

te vervoeren.

  
De PLUSTECH-robot wandelt met 

zijn zes poten in het bos in plaats van te 
rijden; hierdoor richt hij minder schade aan de 

vegetatie aan.

Kakkerlakken lopen zeer 
efficiënt over ongestruc-
tureerd terrein. Onder-

zoekers trachten hun 
controlemechanismen te 

kopiëren in robots.

  

De armen van de robot ASTERISK dienen enerzijds als 
poot om te stappen en anderzijds als 

arm om zaken vast te grijpen 
en te verplaatsen.

    

© BigDog image courtesy of Boston Dynamics 2007

©  John Deere Construction & Foresty Company
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De BATTLEFIELD EXTRACTION ASSIST ROBOT (BEAR) kan met zijn rupsbanden 
zowel rijden als stappen. Doel van deze robot is gewonde soldaten in veiligheid 
te brengen uit moeilijk bereikbaar terrein. Hij kan met zijn armen 135 kg optillen.

 
SHRIMP III heeft benen met wielen aan de uitein-

den. Deze speciale mechaniek maakt het rijden op 
moeilijk berijdbaar terrein mogelijk en laat toe 
obstakels te overwinnen die met een robot met 

alleen maar wielen niet haalbaar zouden zijn.

   

De slangrobot ACM-R5 kan zowel over de 
grond kruipen als in het water zwemmen.
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Sommige onderzoekers kunnen niet kiezen welke vorm ze gaan geven 
aan hun robot. Daarom hebben ze een robot gebouwd die verschillende 
vormen aanneemt. Ze worden herconfigureerbare robots genoemd en 
bestaan uit kleine zelfstandige, intelligente modules. Door deze verschil-
lende onderdelen op diverse manieren aan elkaar te bevestigen, kan de 
robot meerdere vormen aannemen en daardoor vele taken uitvoeren. Zo 
klitten heel wat kleine eenheden samen tot een grote robot. 
Met die techniek werd de SUPERBOT gemaakt en in de woestijn getest. 
De honderd modules werden heel compact getransporteerd, wat bijvoor-
beeld interessant is voor ruimtereizen. Vervolgens vormde de robot zich 
om tot een rollende robot om over vlak terrein te bewegen. Daarna ver-
anderde hij weer in een klimrobot om een rots te overwinnen, enzovoort. 
Als een eenheid stuk gaat, is het ook gemakkelijk om deze te vervangen.

SUPERBOTS bestaat uit verschillende 
modules, waardoor hij verschillende 

vormen kan aannemen.

24

© Dr. Wei-Min Shen, Polymorphic Robotics Lab, 
University of Southern California



• DE GESCHIEDENIS VAN DE ROBOTS
De oorsprong van de robotica gaat terug tot de Egyptenaren. Mensen 
gingen toen om raad bij orakels, maar dat waren eigenlijk beelden met 
daarin een priesteres verborgen die als waarzegster dienst deed. Ook de 
Grieken hadden zo hun idee over robots. Volgens Aristoteles bouwde 
Daedalus – wiens zoon Icarus te dicht bij de zon vloog waardoor zijn was-
sen vleugels smolten – bewegende beelden die de toegang tot het labyrint 
in Kreta bewaakten. 
Dezelfde filosoof schreef trouwens: “Als ieder stuk gereedschap op bevel 
of uit zichzelf zijn werk zou doen, hadden de vakmannen geen leerlingen 
meer nodig en de meesters geen slaven.” Hij droomde dus al van wat 
robots voor ons zouden kunnen betekenen.
De eerste schetsen van een menselijke robot zijn van de hand van de 
ingenieur en kunstenaar Leonardo Da Vinci. Zijn automatische ridder had 

binnenin heel wat mechanische elementen om hem 
te laten bewegen. 

Toch was het wachten tot 1921 voor het woord 
robot werd bedacht. Het werd voor het 

eerst gebruikt in een toneelstuk Rossum’s 
Universal Robots van Karel Capek en is 
Tsjechisch voor werk of slaaf. 
   

Automatische ridder van Leonardo Da Vinci.

Karel Capek’s R.U.R. (ROSSUM’S UNIVERSAL ROBOTS). 
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De eerste zelfstandige elektrische robots werden gebouwd door Grey 
Walter in 1949. ELMER en ELSIE waren de namen van deze robots die 
dikwijls vergeleken werden met schildpadden, niet alleen door hun vorm 
maar vooral omdat ze zo traag waren. Ze hadden een lichtsensor en een 
schakelaar, maar toch keerden deze robots op eigen houtje terug naar 
hun laadstation als hun batterij bijna leeg was. 
In 1961 werd de eerste industriële robot, de UNIMATE van het bedrijf Uni-
mation, geïnstalleerd in de General Motors-fabriek. Hij werd daar ingezet 

bij het ijzergieten. Unimation ontwikkelde in 
1978 ook nog de PUMA (PROGRAMMABLE 

UNIVERSAL MACHINE FOR ASSEM-
BLY). Deze industriële robotarm is 

nog steeds in gebruik.

 
Een replica van de schildpadrobot 
ELSIE, de eerste autonome robot. 

   
De PUMA-robot gebruikt door NASA.

UNIMATE,  
de eerste industriële robot

© Bristol Robotics Laboratory

© NASA

© Science Museum / Science 
& Society Picture Li-

brary



De eerste vierpotige manueel bediende robottruck 
(GEE QUADRUPED GENERAL ELECTRIC WAL-

KING TRUCK) werd ontwikkeld in 1968. SHAKEY 
(1970), zo genoemd vanwege zijn nogal wagge-
lende beweging, was de eerste 
robot waarin het oplossen 
van problemen gecombi-
neerd werd met het ver-
mogen om te bewegen 
en de omgeving waar 

te nemen. 

    
Vierpotige Robottruck

SHAKEY 

De Waseda Universiteit van Tokyo heeft een rijk 
gevulde geschiedenis inzake robotica. In 1969 
stelde Ichiro Kato de eerste op twee benen stap-
pende robot WAP-1 voor. Deze robot werd aange-
dreven door pneumatische spieren. Vier jaar later 
bracht hij de eerste volledige humanoïde robot uit met 
benen, visie en spraak onder de naam WABOT-I. Sindsdien 
is de stroom van robots uit hun labo’s niet meer te stoppen. Hun huma-
noïde robot WABIAN 2R behoort nog steeds tot de wereldtop.

WAP-1     WABOT I   WABIAN 2R
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Marc Raibert stichtte het Leg Lab op het MIT – een technologische univer-
siteit in Amerika – en verrichtte er baanbrekend werk naar stappende en 
lopende robots in het begin van de jaren ‘90 van vorige eeuw. Deze robots 
gaven belangrijke inzichten in hoe mensen zich voortbewegen. Heel 
spectaculair was de PLANAR BIPED die zelfs een salto kon maken. SPRING 
FLAMINGO was dan weer vernieuwend omdat elke motor een veer mee-
kreeg, waardoor hij heel natuurlijk kon stappen. Raibert 
richtte later het bedrijf Boston Dynamics op en ontwik-
kelde BIGDOG en LITTLEDOG. 

PLANAR BIPED

SPRING FLAMINGO.

In 1986 begon Honda in het diepste geheim met de ontwik-
keling van zijn humanoïde robots. In 1996 verraste het bedrijf 

zowel de onderzoekswereld als de rest van de wereld met de humanoïde 
robot P2. De ontwikkeling van nieuwe robots gaat nog steeds verder en hun 
nieuwste robot is de meest ontwikkelde humanoïde robot in de wereld. 

De indrukwekkende rij prototypes die leidde tot ASIMO, alle ontwikkeld door Honda.

©Jerry Pratt, MIT Leg Laboratory 

© Honda 
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• HOE DENKT EEN ROBOT?

De menselijke hersenen
Onze hersenen zijn de bron van beweging, geheugen, bewustzijn, waar-
neming, verbeelding, denken en emoties. Het is een zeer ingewikkeld 
orgaan waarvan de werking nog niet helemaal begrepen is. Onze herse-
nen zijn opgebouwd uit tientallen miljarden zenuwcellen. Deze cellen zijn 
de informatie  en signaalverwerkers van ons lichaam. Ze kunnen geprikkeld 
worden, dus een signaal ontvangen en dat doorgeven aan één, twee of 
meerdere andere zenuwcellen. 
De hersenen bestaan uit verschillende delen: de grote en de kleine hersenen. 
De grote hersenen zijn verdeeld in een linker- en een rechterhelft. De 
zenuwen van de rechterkant van het lichaam komen vooral terecht in de 
linkerhelft van de hersenen en de zenuwen van de linkerkant van het 
lichaam in de rechterhelft van de hersenen. De linkerhersenhelft heeft 
vooral betrekking op spreken, ontleden en redeneren, terwijl de rechter-
hersenhelft meer verantwoordelijk is voor een ruimtelijke en een meer 
creatieve manier van denken.
Beide hersenhelften bestaan elk uit vier kwabben. In de voorhoofds-
kwabben zit de fijne motoriek, taal, spraak en denkvermogen. In de 
wandbeenkwabben nemen we temperatuur, pijn en gevoel waar. Met de 
achterhoofdskwabben zien we en met de slaapbeenkwabben kunnen we 
onthouden, mensen en voorwerpen herkennen en herinneringen oproepen. 
De kleine hersenen staan vooral in voor de coördinatie van de lichaams-
houding en beweging.
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De verschillende onderdelen van de hersenen.

De computer als brein van een robot
Het brein van een robot is een computer. Die bestaat uit verschillende 
eenheden die elk een verschillende functie hebben. Het hart van de com-
puter is de processor. In dit kleine stukje elektronica gebeuren de bere-
keningen. De processor bestaat uit miljoenen transistoren die een beetje 
vergelijkbaar zijn met de zenuwcellen in onze hersenen. Transistoren zijn 
piepkleine elektrisch gestuurde schakelaars. De processor kan alleen 
maar rekenen met nullen en enen, de zogenaamde bits. Hoe snel de 
computer kan rekenen, is een belangrijke eigenschap van de processor. 
Die wordt bepaald door de kloksnelheid van de processor. De klok van de 
processor zendt op regelmatige tijdstippen een signaal uit waarop alle 
transistoren tegelijkertijd hun volgende berekening uitvoeren. Hoe sneller 
de klok deze signalen kan uitzenden, hoe meer berekeningen de processor 
kan maken. 
De processor haalt de data uit het geheugen, doet er berekeningen mee 
en schrijft die weer weg in het geheugen. Het RAM-geheugen is het 
kortetermijngeheugen van de computer. Hierin worden de data opgesla-
gen die de processor nodig heeft om de berekeningen uit te voeren. Om 
het programma en alle data op te slaan, is er een apart geheugen ter be-
schikking, een harde schijf bijvoorbeeld. Aan de computer worden de 
verschillende sensoren aangesloten via de inputpoorten. 

wandbeenkwabben

achterhoofdskwabben

kleine hersenen

verlengde merg

brug

slaapbeenkwabben

voorhoofdskwab
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De outputpoorten staan in ver-
binding met de motoren, de luid-
sprekers en de beeldschermen. 
Voor heel kleine robots gebruikt 
men geen computers zoals wij er 
een op ons bureau hebben staan. 
Alle functies worden dan op één 
chip gezet. Zo’n chip noemt men 
een microcontroller.

291 miljoen transistoren bevinden zich
 op de Intel dual-core processor van 1,4 op 1 cm.

   Met de ER1 kan je een laptop omtoveren tot een robot. 

Het zwarte doosje bovenaan is de 
microcontroller die 

de KHEPERA-robot
 aanstuurt.

Robots hebben doorgaans 
heel wat computerkracht no-

dig om de gigantische data-
stroom te verwerken en alle moto-

ren aan te sturen. Niet verwonderlijk dat Intel, een 
bekende producent van processors, een grote inte-

resse heeft voor de robotica. Meestal is het niet onge-
woon dat er heel wat processoren tegelijkertijd gebruikt worden. 

Zo heeft de humanoïde robot ASIMO van Honda vijf Pentium III M-proces-
soren om alles op tijd berekend te krijgen. 
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Veertig 
processo-

ren zijn nodig 
om de datastroom 

verwerkt te krijgen die het ro-
botvoertuig van MIT genereert om zelfstandig 

te kunnen rijden. Al deze com-
puters vragen zoveel stroom dat een aparte motor elek-
triciteit moet produceren. Om alles koel te houden, 
zie je op het dak een airconditioning staan.

Vijftien computers zijn nodig om een gesprek 
met de robot KISMET te voeren: vier computers 

berekenen het gedrag van de robot en sturen 
de motoren aan, negen computers dienen om 

te zien, een om te horen, een om te praten.

Hersencellen van een rat besturen 
een robot
Ondanks de steeds toenemende computer-
kracht blijken hersenen nog altijd veel efficiënter 
te zijn. Zo zijn ze beter in het leggen van verbindingen 
dan gewone elektronische circuits. Een chip bootst slechts 
heel plaatselijk de hersenen na, terwijl de hersencellen alles met alles 
verbinden, ook over langere afstanden. Hierdoor zijn ze flexibeler en 
springen ze handiger om met de informatie. Daarom trachten onderzoe-
kers soms echte hersencellen te gebruiken als computeronderdeel. Zo 
wordt de robot HYBROT bestuurd door levende hersencellen van ratten, 
vandaar ook de naam hybride robot. De processor bestaat uit 2000 her-
sencellen met 60 elektrodes. Aan de elektrodes zijn de sensoren en mo-
toren verbonden. Zo kunnen de hersencellen de robot aansturen aan de 
hand van de gegevens van de sensoren. Deze technologie staat echter 
nog in de kinderschoenen. Hoe moet je de hersencellen immers leren 
om te doen wat je wil? Echt doelbewust rijdt de HYBROT nog niet rond. 
De robot wordt wel gebruikt om te bestuderen hoe de hersenen werken. 
Want we begrijpen nog altijd niet goed hoe onze hersenen juist functioneren.
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MEART is een kunstenaarsrobot die 
wordt aangestuurd door de hersen-
cellen van een rat. De tekeningen die 
de robot produceerde waren echter 

niet meer dan wat gekrabbel.

 

• HOE WEET EEN ROBOT WAT HIJ MOET DOEN?

Een computer is heel dom. Hij weet niets, maar hij is wel goed in het uit-
voeren van instructies. Als je de robot beveelt om duizend keer voor  en 
achteruit te rijden, zal hij dit doen zonder te mopperen. De robot kan 
niets verzinnen, niet improviseren. Zo weet hij bijvoorbeeld niet wanneer 
hij moet stoppen. Als hij een muur nadert, zal hij er gewoon tegenaan rij-
den. Jij moet de robot vertellen wat hij moet doen als hij in de buurt van 
een muur komt. Je zult hem verschillende instructies moeten geven. We 
noemen dit programmeren en alle instructies bij elkaar noemen we een 

computerprogramma. De robot verstaat echter maar 
een heel simpel taaltje: de programmeertaal, en kent 

maar een beperkt aantal instructies. Toch slagen 
programmeurs erin om hiermee heel complexe 

programma’s voor robots te schrijven.
 
Met het programma WEBOTS wordt de SALA-
MANDER ROBOT geprogrammeerd. Eerst wordt 
het programma in simulatie getest. De robot kan 

zowel wandelen op land als zwemmen in het water.
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Is een robot intelligent?

Als je een programma in het geheugen uitvoert, betekent dit dan dat de 
robot kunstmatige intelligentie heeft (of in het Engels Artificial Intelligen-
ce of AI)? Eigenlijk niet, de robot kan enkel dit doen waarvoor jij hem hebt 
geprogrammeerd. Bekend is dat de schaakmeester Kasparov in 1997 
werd verslagen door de schaakcomputer DEEP BLUE II. Is deze computer 
dan intelligent? Deels wel. Hij kon immers heel goed schaken, maar daar 
bleef het dan ook bij. Op de vraag of het een spannend spel was, kon hij 
niet antwoorden. De krachtige computer berekende 200 miljoen mogelijk-
heden per seconde. Dat kon Kasparov onmogelijk zelf doen. Kasparov 
daarentegen gebruikte zijn intuïtie, iets wat de schaakcomputer niet had. 
Dergelijke manier van werken met brute rekenkracht noemt men zwakke 

kunstmatige intelligentie. Men gaat de computer zo pro-
grammeren dat hij intelligent lijkt, maar dat eigenlijk 

niet echt is. In het begin dacht men dat door hard te 
zoeken in een grote databank men altijd wel de ge-

schikte oplossing zou vinden. Dit werkt echter 
niet altijd. Daarom gaat men bij expert- 
systemen ook menselijke kennisregels invoeren.

Het IBM-team dat de schaakcomputer DEEP BLUE 
II ontwikkelde. DEEP BLUE II versloeg de schaak-

meester Kasparov.

 
ASIMO stapt tussen de roze obstakels naar het blauwe 

einddoel. Waar de robot zijn voeten moet plaatsen, wordt be-
paald via een zoekalgoritme. 
Om de robot te plagen, ver-
plaatsen de onderzoekers 
steeds het einddoel.

© IBM

© The Robotics Institute - Carnegie Mellon University



HRP-2 stapt naar het opgegeven einddoel. Hij kan hierbij tafels en stoelen ver-
plaatsen. Hij weet wel dat een tafel moeilijker te verplaatsen is dan een stoel.

Men tracht een computer met een sterke kunstmatige intelligentie te 
maken die echt kan redeneren en problemen oplossen. De grens tussen 
zwakke en sterke AI is echter moeilijk te trekken, ook al omdat intelligentie 
zo’n vaag begrip is. Sommigen beweren zelfs dat sterke kunstmatige 
intelligentie nooit mogelijk zal zijn. De bekendste en meest aanvaarde 
test om de aanwezigheid van sterke kunstmatige intelligentie na te gaan 
is de Turing-test. Die bestaat erin dat een persoon vragen mag stellen 
via een toetsenbord. Hij weet echter niet of hij chat met een robot of met 
een mens. Als hij geen verschil opmerkt, wordt de machine beschouwd 
als intelligent. De Loebner gouden medaille gaat naar de robot die als 
eerste deze test zal doorstaan. Niemand heeft tot nog toe de prijs ge-
wonnen. De bronzen medaille gaat jaarlijks naar de robot die het meest 
menselijk antwoordt. Kunstmatige intelligentie zal heel belangrijk wor-
den voor robots. Bij industriële robots weet de maker in welke situaties 
de robot moet functioneren en wat de robot vervolgens moet doen. Als 
de robot in onze maatschappij zelfstandig zal moeten werken, is het on-
mogelijk om alle denkbare situaties te voorzien. De robot zal zelf in staat 
moeten zijn om te beslissen hoe hij onbekende problemen oplost. Daarbij 
zal hij vooral moeten steunen op zijn eigen ervaringen. De robot zal dus 
voortdurend moeten bijleren.
    
Eerst wordt de tennisbeweging voorgedaan aan de SARCOS-robot waarna de 
robot zelf verder kan spelen, zelfs als de bal een andere beginpositie heeft.
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LITTLEDOG leert over moeilijk terrein te stappen.

Via een dialoog leert de robot LEONARDO een taak 
uitvoeren (het aan  en uitschakelen van knoppen). De 

leraar begeleidt de robot en zegt hem of hij juist of fout 
handelt.

• HOE GEEFT EEN ROBOT INFORMATIE WEER?

Wij kunnen geen licht uitstralen, hoewel sommige dieren dat wel kunnen. 
Gloeiwormen bijvoorbeeld. Ook robots kunnen het. Zij gebruiken lampjes 
en beeldschermen om informatie weer te geven. Een veelgebruikt lampje 
is een led. Dat staat voor Light Emitting Diode. Het is een elektronische 
component die licht uitzendt wanneer je er stroom in één bepaalde rich-
ting doorheen stuurt. De kleur van dat licht hangt af van het materiaal 
waaruit de led is opgebouwd. Vaak worden ze gebruikt om de status van 
de robot weer te geven. Zo brandt er bijvoorbeeld een led als de robot 
aanstaat of als zijn batterijen opgeladen worden. Het robothondje IDOG 
van Sega Toys gebruikt leds om verschillende gemoedstoestanden uit te 
drukken. 

Met leds drukt IDOG verschillende gemoedstoestanden uit.
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Een robot met tv-scherm
Met een led kan je niet zoveel informatie weergeven. Het gebruik van lcd-
beeldschermen is daarom interessanter. Lcd staat voor Liquid Crystal 
Display, een scherm bestaande uit vloeibare kristallen. Een lcd-scherm 
is opgebouwd uit heel wat lichtpuntjes (pixels) die allemaal apart aange-
stuurd worden. Wanneer zo’n pixel onder spanning staat, gaan de kristal-
len zich ordenen en geraakt het licht niet meer door de filters. De pixel 
wordt donker. Wanneer de spanning wegvalt zal de pixel weer licht worden. 
Om een kleurenscherm te maken, wordt elke pixel in drie gedeeld en 
plaatst men er een rode, groene of blauwe kleurenfilter voor. 

Met de INTOUCH-
robot gaat de dokter op 

consultatieronde 
zonder dat hij lijfelijk aanwezig hoeft te zijn. Via 
het beeldscherm zien de patiënt en dokter el-
kaar.

 
MR. PERSONALITY heeft een lcd-display 

waarop het verschillende gezichten toont. 
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• HOE BEWEEGT EEN ROBOT?

Menselijke skeletspieren
Om te bewegen, gebruiken we de spieren, verbonden aan 
de beenderen van ons skelet. Skeletspieren bestaan uit 
lange, dunne spiervezels die in een bundel bij elkaar zit-
ten. Een spier is samengesteld uit verschillende van 
zulke bundels. De spiervezels zijn opgebouwd uit dikke 
en dunne vezels die in elkaar kunnen schuiven. Dat 
vraagt energie en daardoor raken de spieren ver-
moeid. 
Spieren zitten ofwel rechtstreeks vast aan het bot of-
wel worden ze via een sterk koord, de pees, aan het bot 
vastgehecht. De spieren worden aangestuurd door de 
motorische zenuwen. Elke zenuw prikkelt verschillende 
spiervezels waardoor deze samentrekken en een kracht 
ontwikkelen. Hoe meer zenuwen prikkels doorgeven, 
hoe meer spiervezels samentrekken en hoe groter de 
ontwikkelde kracht is. Daardoor kunnen we precies de 
grootte van de kracht opbouwen. 
 
Onder onze huid bevinden zich meer dan 600 spieren. Dit is een echt li-
chaam geconserveerd door een plastinatiemethode, uitgevonden door 
Gunther von Hagens.

Elektrische motoren
Robots hebben elektrische motoren om te bewegen. Sluit je aan een 
elektrische motor een batterij, dan begint de as rond te draaien. Elektro-
nica maakt het mogelijk de motor precies aan te sturen, zowel vooruit 
als achteruit en tegen verschillende snelheden. Een elektrische motor 
draait heel snel rond, helaas met weinig kracht. Om dit te verhelpen, 
worden er verschillende tandwielen achter elkaar geplaatst. Die verlagen 
de snelheid, maar de kracht neemt toe zodat de robot voldoende sterk 
wordt. Op de as van de motor wordt een sensor geplaatst die de hoek 
meet waarin het gewricht zich bevindt. 
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Minimotoren van Maxon motor om de 
kleine bewegingen van de robot aan te 

sturen.

      Het inwendige van een elektrische Maxon motor.

Elke motor kan één beweging van een gewricht van de robot aansturen. 
Om ingewikkelde bewegingen te maken, hebben robotarmen heel wat 
gewrichten. Bij het ontwerp van een robot berekent men welke krachten 
en snelheden de verschillende gewrichten van de robot moeten ontwik-

kelen. Dan selecteert men voor elk gewricht de juiste mo-
tor en tandwielkast: grote, sterke motoren voor de 

benen en kleine motoren om de ogen te bewegen. 
Industriële robotarmen voor het in elkaar zet-

ten van een auto hebben zeer sterke motoren 
om zeer snel, maar toch nauwkeurig te 
werken.

  
In de robot ICUB zitten 53 elektrische motoren. 
De robot kan dus op heel veel verschillende ma-
nieren bewegen.
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Kunstmatige spieren
Met elektriciteit kun je ook kunstmatige spieren in beweging brengen. 
Het vormgeheugen van sommige materialen zorgt ervoor dat ze na me-
chanische vervorming door opwarming hun oorspronkelijke vorm op-
nieuw aannemen. Spierdraden zijn dunne draden gemaakt uit vervormd 
vormgeheugenmateriaal. Als er een elektrische stroom door zo’n draad 
loopt, zal deze opwarmen en korter worden. Als er geen stroom door-
heen loopt en de draad afkoelt, zal de spierdraad weer langer worden. 
De verkorting kan geregeld worden door de stroom te wijzigen. De afkoe-
ling, de verlenging dus, is moeilijker te controleren, omdat die afhankelijk 
is van de omgevingstemperatuur en de luchtstroming rondom de spier-
draad. Ook als een groot aantal spierdraden samen wordt gebruikt om 
een grotere kracht te verkrijgen, zal de afkoeling minder snel gebeuren. 
Een verbeterde techniek zijn de Electro-Actieve Polymeren 

(EAP). De vorm van de polymeren verandert on-
der invloed van een aangelegde spanning. 

Spierdraden hebben het voordeel dat ze 
licht zijn en tot duizend keer hun eigen 

gewicht kunnen opheffen. Ook zijn ze 
eenvoudig te gebruiken omdat ze 
net zo als de skeletspieren in ons 
lichaam bewegen.

Robotarmen aangedreven door EAP’s 
zijn nog niet sterk genoeg om van een 
mens te winnen in een wedstrijdje 

armworstelen.

EAP’s zijn veelbelovend 
om microrobots aan te drijven.
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Een robot aangedreven door samengeperste lucht of olie
In plaats van door elektriciteit worden robots ook aangedreven door andere 
energiebronnen. De robot LUCY maakt gebruik van luchtdruk (perslucht) 
en heeft kunstmatige spieren in plaats van elektrische motoren. Wanneer 
je de kunstmatige spier gaat opblazen met samengeperste lucht gaat de 
spier samentrekken en hierbij heel grote krachten ontwikkelen. Per 
gewricht zijn er altijd twee spieren nodig. Kunstmatige spieren kunnen 
net als biologische spieren alleen maar trekkracht ontwikkelen. Kijk 
daarvoor eens naar je bovenarm. Terwijl je je onderarm naar je toe be-
weegt, zal de bovenste spier, de biceps, opbollen. Wanneer je je arm naar 
beneden beweegt, zal de onderste spier, de triceps, een kracht ontwikke-
len. Zowel voor natuurlijke als voor kunstmatige spieren geldt, dat als je 
beide spieren opspant, een stijf gewricht gevormd wordt en als je beide 
spieren ontspant een soepel gewricht. Je verandert de stijfheid van je 
gewrichten al naargelang de taak die je wenst uit te voeren.
Een van de grote voordelen van kunstmatige spieren in stappende robots 

is nu net deze instelbare soepelheid. Zulke spieren gedragen zich bo-
vendien als een veer. Je kan er dus energie in opslaan. Tijdens 

het lopen, is de achillespees de belangrijkste veer van het 
lichaam. Wanneer de voet neerkomt na een springbe-

weging slaat het lichaam energie op in deze veer. 
Deze energie wordt weer vrijgegeven tijdens de vol-
gende sprong. Onderzoekers zeggen dan ook dat 
we lopen als een botsbal. Als je een botsbal om-
hoog gooit, zal hij door zijn veerkracht, na botsing 
met de grond, tot bijna dezelfde hoogte opbotsen. 
Dit is het probleem bij de robot ASIMO. Die heeft 

immers geen achillespees die werkt als een veer. 
Dus moet alle energie telkens opnieuw uit de mo-

toren komen. 

De robot LUCY heeft twaalf spieren nodig om 
zes gewrichten aan te sturen: de heup, de knie 

en de enkel van beide benen.

De springende robot MOWGLI heeft veerkrachtige  
pneumatische spieren.
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In plaats van lucht kan je ook samengeperste olie gebruiken, zoals dat 
gebeurt bij de humanoïde robot SARCOS. Met hydraulica, de kracht van 

vloeistoffen, kan men heel wat meer kracht leveren bij 
een redelijk kleine aandrijving in vergelijking met 

elektrische motoren. De pomp die de oliedruk moet 
maken, is echter groot en lawaaierig en olielek-

ken zijn moeilijk uit te sluiten.

   
De humanoïde robot SARCOS wordt aangedreven 
door olie op druk.

Het exoskeleton BLEEX heeft hydraulische 
cilinders om de menselijke kracht te 

versterken.
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• HOE SPREEKT EEN ROBOT?
Wat is geluid?
Geluid ontstaat door drukverschillen in de lucht. Wanneer we in onze 
handen klappen, wordt de lucht daar samengeperst. De luchtdruk neemt 
dus plaatselijk toe. De samengeperste luchtdeeltjes botsen met de om-
liggende luchtdeeltjes en geven zo hun energie door: het geluid plant zich 
voort als een golf. Je kan het vergelijken met een steen die je in het water 
gooit. De golven deinen uit in steeds breder wordende kringen. Wanneer 
je een snaar van een gitaar aanslaat, brengt de trilling van de snaar de 
omliggende lucht in beweging. De gitaar maakt geluid. Doordat je de 
lengte van de snaar die trilt, kunt aanpassen door ze met een vinger af te 
drukken (korter te maken dus) hoor je een hogere toon. Dat komt omdat de 
kortere snaar sneller heen en weer gaat bewegen. Het aantal keren per 
seconde dat de snaar heen en weer beweegt, noemt men de frequentie. Bij 
hoge tonen is de frequentie hoog, bij lage tonen is de frequentie laag.

Hoe spreken mensen?
Wij produceren klanken door lucht uit te blazen. Door een verfijnd samen-
spel van onze stembanden, neusholte, tong en lippen doen we de lucht op 
een bepaalde manier trillen. Bij de spraak zijn dus verschillende organen 
betrokken. 
Het produceren van klank gebeurt in drie stappen. Eerst wordt er vanuit 
onze longen een luchtstroom op gang gebracht. Daarna wordt de lucht 
door de stembanden aan het trillen gebracht. Voel maar eens met je vinger 
aan je strottenhoofd terwijl je praat en je voelt het trillen. Ten slotte wordt 
de luchtstroom in je mond en je neusholte op verschillende manieren 
vervormd. Door je lippen en je tong in verschillende standen te plaatsen, 
kun je verschillende klanken produceren.

Ook een robot laat van zich horen
Robots maken geluid via een luidspreker. Die werkt heel anders dan ons 
spraakorgaan. Een luidspreker zet elektrische signalen om in geluid. Ze 
bestaat uit een kartonnen koker waaraan een spoeltje is vastgemaakt. 
Dat spoeltje kan heen en weer bewegen en is omgeven door een magneet. 
Wanneer er door het spoeltje een elektrische stroom wordt gestuurd, 
gaat die een tegengesteld magnetisch veld opwekken tussen de magneet 
en het spoeltje. Spoel en magneet stoten elkaar af. Het spoeltje en de 
daaraan gekoppelde kartonnen koker gaan dus zo bewegen dat de lucht 
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voor de luidspreker wordt samengedrukt. Vervolgens laat men de stroom 
in de andere richting stromen en trekken de spoel en de magneet elkaar 
aan. Door dit heel snel te doen, breng je de koker in trilling en gaat de 
luidspreker geluid produceren. 
Een robot doen praten, noemt men spraaksynthese. Eerst wordt spraak 
opgenomen en in kleine stukjes geknipt, zodat daar later nieuwe zinnen 
mee gebouwd kunnen worden. De kunst is om die stukjes op de juiste 
manier aan elkaar te plakken zodat niet alleen de inhoud goed wordt 
weergegeven, maar ook het ritme en de melodie kloppen.
  

Opbouw van een luidspreker.

ROLLY rolt over de grond en opent zijn beide 
schelpjes om muziek te spelen via de luid-

sprekers.

 

NABAZTAG is een desktop informatierobot. Zo leest hij de 
weersvoorspellingen, beurscijfers, e-mails en andere 
bronnen geanimeerd voor. Via Wifi staat hij in verbinding 
met het internet. 
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In Japan willen onderzoekers nabootsen hoe een 
mens geluid produceert. Dus hebben ze een robot 
gemaakt met kunstmatige longen, stembanden, tong 
en lippen. Door die in verschillende posities te plaat-
sen, kunnen verschillende klanken geproduceerd 
worden. Het menselijk praten; is echter te ingewik-
keld om de robot echte woorden en zinnen te doen 
uitspreken. Bovendien leren ze de robot momenteel 
Japans, een taal met heel andere klanken dan het 
Nederlands.

De WASEDA TALKER heeft kunstmatige stembanden, lippen en tong om te pra-
ten als een mens.

Om muziek te maken, spelen wij op verschillende muziekinstru-
menten. Als je bijvoorbeeld dwarsfluit speelt, weet je onge-
twijfeld hoe moeilijk het is om op de juiste manier lucht 
boven het gaatje te blazen. Zou een robot dat ook kun-
nen leren? Jawel, ook robots is men aan het opleiden 
tot muzikant. De WASEDA FLUTIST 4 heeft kunstmati-
ge longen en lippen om dwarsfluit te spelen.

WASEDA FLUTIST 4 (WF-RRII) werd gebouwd om de 
menselijke organen na te bootsen zoals lippen, longen, 
armen en vingers die onmisbaar zijn om de dwarsfluit te 

bespelen.   

Deze robot WABOT-2 van Waseda University in Tokyo Japan werd 
gebouwd van 1980 tot 1984 en speelt piano.

 Toyota heeft een robot gebouwd die trompet kan spelen en 
een andere die met een viool overweg kan.

 

© Atsuo Takanishi Lab., Waseda University, Japan

© Humanoid Robotics Institute, Waseda University, Japan
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• HOE HOORT EEN ROBOT?
Hoe werkt het menselijk oor?
In het vorige hoofdstuk hebben we gezien wat geluid is: trillingen van de 
lucht. Die trillingen vangen we op met onze oorschelp. Ze gaan via de 
gehoorgang naar het trommelvlies. Dat vlies vormt de scheiding tussen 
het buitenoor en het middenoor. Het trommelvlies doet de hamer trillen 
die op zijn beurt weer het aambeeld en de stijgbeugel in beweging zetten. 
Deze drie beentjes, die scharnierend aan elkaar vastzitten, noemen we 
de gehoorbeentjes. Ze dienen vooral om het geluid te versterken. De 
stijgbeugel doet het ovale venster trillen dat de scheiding vormt tussen 
het middenoor en het binnenoor. Het ovale venster is de toegang tot het 
slakkenhuis in het binnenoor. In het slakkenhuis bevindt zich een vloei-
stof die in beweging gebracht wordt door het trillende ovale venster. De 
trilhaartjes in het slakkenhuis nemen de beweging van de vloeistof waar 
en zetten die om in elektrische signalen.
Het oor dient dus om geluidstrillingen om te zetten in elektrische signa-
len. Deze signalen worden via de zenuwen doorgestuurd naar de herse-
nen. Het is in de hersenen dat we ons uiteindelijk bewust worden van de 
aanwezigheid van het geluid en het begrijpen. Misschien zouden we aan 
één oor genoeg hebben, maar twee oren hebben nog een extra voordeel: 
door het minieme verschil in tijd te meten tussen het moment waarop het 
geluid het linkse en het rechtse oor bereikt en het minieme drukverschil, 
kunnen we heel precies bepalen waar het geluid vandaan komt.

 Opbouw van het oor.
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De microfoon is het oor van een robot
Robots gebruiken een microfoon om geluid op te vangen. Een microfoon 
is eigenlijk een omgekeerde luidspreker. Het geluid doet een vlies trillen. 
Dit vlies is vastgehecht aan een magnetische kern die in een spoeltje 
hangt. Wanneer de magnetische kern beweegt door het trillen van het 
vlies, wordt er een elektrisch signaal opgewekt dat naar de computer ge-
stuurd wordt. Het echt begrijpen van wat er gezegd wordt, is een werkje 
voor de computer. Dat noemt men spraakherkenning. Robots worden 
met verschillende microfoons uitgerust, hierdoor kan de robot zijn hoofd 
draaien naar de persoon die tegen hem spreekt. 

 Opbouw van een microfoon.

   

Deze receptierobot kan in vijf verschil-
lende talen je vraag begrijpen en er 

gepast op antwoorden.

geluid

vlies
magnetische kern

spoel

electrisch signaal >



  
De SLOCUM GLIDER onderwaterrobot is klaar 
om de diepte in te duiken. Met zijn microfoons 
luistert de robot naar walvissen en geeft hun 

positie door aan de schepen in de buurt, zodat 
die het gebied kunnen vermijden.
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• HOE ZIET EEN ROBOT?

Onze ogen zien de wereld ondersteboven
Je kan onze ogen vergelijken met een fototoestel. Bij een fototoestel valt 
het licht binnen via de lens. De lens van het menselijk oog wordt gevormd 
door het hoornvlies en de ooglens. Alles wat we zien, wordt door de lens 
ondersteboven en rechts-links geprojecteerd. De ooglens kan zich boller 
of platter maken, zodat er altijd een scherp beeld op het netvlies valt. Het 
netvlies is als het filmrolletje van een fototoestel: het registreert het 
beeld. Het bevat zowel staafjes als kegeltjes. De staafjes zijn gevoelig 
voor licht en donker, de kegeltjes voor kleuren. Er zijn kegeltjes voor elk 
van de drie basiskleuren: blauw, groen en rood. Een combinatie van deze 
drie kleuren maakt het ons mogelijk alle verschillende kleuren te onder-
scheiden. De staafjes en kegeltjes sturen via de oogzenuw elektrische 
signalen door naar de hersenen. Het eigenlijke beeld wordt vervolgens in 
de hersenen gevormd en weer rechtopgezet.
Elk oog heeft oogspieren zodat we onze ogen kunnen bewegen.

 

De werking van het oog.
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De camera van een robot werkt net als een oog
De sensor die bij een robot het beeld registreert, is de digitale camera. 
Ook een webcam en een digitaal fototoestel zijn digitale camera’s. De 
werking ervan is te vergelijken met een fototoestel. Alleen is de lichtge-
voelige film hier vervangen door een lichtgevoelige elektrische plaat, de 
CMOS. De CMOS bestaat uit rijen lichtgevoelige cellen. Die produceren 
een sterker elektrisch signaal naarmate er meer licht op invalt. Deze cel-
len zijn echter kleurenblind. Daarom plaatst men er drie verschillende 
kleurfilters voor zodat ze enkel blauw, rood of groen zien. Het aantal 
lichtgevoelige cellen noemt men het aantal pixels. Dat aantal pixels staat 
vaak vermeld op een digitale camera, bijvoorbeeld 10 megapixels, wat 
staat voor tien miljoen pixels. Hoe meer pixels, hoe hoger de resolutie en 
dus hoe beter de foto.

   
Een CMOS-chip voor een uitvergroot beeld van de 
kleurenfilters voor de drie basiskleuren groen, blauw 
en rood. Er zijn tweemaal meer groene filters dan 
rode en blauwe omdat ook ons menselijk oog veel 
gevoeliger is voor de groene kleur.

Robot JOHNNIE heeft twee camera’s om obstakels 
te herkennen.

Het volstaat echter niet een robot uit te rusten 
met een digitale camera; de robot moet het 
beeld ook herkennen. Omdat een digitaal beeld 
uit zoveel pixels bestaat, heb je daar heel wat 
computerkracht voor nodig. In 1970 vroeg professor 
Marvin Minsky, een pionier van de artificiële intelli-
gentie (AI), aan een student om dit visieprobleem op te 
lossen als zomerproject. Bijna veertig jaar later is het nog 
steeds niet opgelost hoewel het één van de meest bestudeerde domeinen 
van de robotica is.
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De humanoïde robot HRP-2 vergelijkt modellen om eerst de koelkast en 
vervolgens het blikje in de koelkast te herkennen. In het geheugen is een 
bibliotheek met gekende voorwerpen opgeslagen: een tafel, een stoel, een 
deur, alsook een koelkast en een blikje. Een zoekmachine gaat vervolgens 
de beelden vergelijken met het geregistreerde beeld. 

     

Met zijn visiesysteem kan HRP-2 de koelkast herkennen, ernaartoe stappen, 
de koelkast openen en er een blikje uit halen.

Met één oog in alle richtingen tegelijk kijken
Ons gezichtsveld is het beeld dat we in één keer kunnen zien zonder ons 
hoofd te draaien. Dat veld bedraagt horizontaal ongeveer 140°. Ook 
camera’s hebben een beperkt gezichtsveld. Bij het voetballen, is het han-
dig om te weten wat er achter je rug gebeurt. Daarom zou een gezichtsveld 
van 360° – helemaal rond dus – ideaal zijn. Een menselijke voetballer kan 
daar alleen maar van dromen, maar een robot kan het wel. 
Hoe hebben de ingenieurs dit vraagstuk opgelost? Ze hebben de camera 
van de robot recht naar omhoog gericht naar een bolvormige spie-
gel. Zo ziet de robot in één keer het hele veld. Hierdoor wordt het 
beeld wel ernstig vervormd, maar met speciale software trek-
ken ze dat weer recht.

Door de camera recht omhoog naar een bol-
vormige spiegel te richten, kijkt de voetbal-

robot van het PHILIPS ROBOCUP TEAM in 
alle richtingen tegelijk.

Het vervormde beeld dat de camera ziet en 
het rechtgetrokken beeld.

© H. Broers (Philips RoboCup Team)

© AIST



• HOE SCHAT EEN ROBOT AFSTANDEN IN?

Ons linkeroog ziet iets anders dan ons rechteroog
Wij hebben twee ogen die ons helpen om afstanden te schatten. Je moet 
maar eens je duim voor je uitsteken en dan achtereenvolgens je linker-
oog en dan je rechteroog dichtdoen. Je ziet dan twee verschillende beel-
den. Onze ogen staan een beetje uit elkaar, waardoor we onze duim on-
der twee verschillende hoeken zien. Je hersenen maken echter van beide 
beelden één beeld, maar dan wel met de extra informatie hoever de ver-
schillende objecten zich van je af bevinden. 
Omwille van die extra informatie hebben ook robots dikwijls twee came-
ra’s. Op de foto hieronder zie je een groene lijn rond de persoon gete-
kend, waarbij tevens de afstand tot de robot vermeld wordt. 
Deze informatie kan de robot gebruiken om te bepalen 
of een persoon naar hem toekomt of weggaat. Zo 
weet de robot of hij haar moet verwelkomen of 
afscheid nemen. Dankzij deze twee camera’s 
vermijdt hij ook obstakels. 

  
REEM B heeft twee camera’s als ogen.

Door zijn twee ogen kan ASI-
MO de afstand tot deze 
vrouw berekenen (groene 
lijn). Eveneens kan hij geba-
ren herkennen. Hier detec-
teert hij dat de vrouw naar 
hem wuift om afscheid te 
nemen.
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Afstanden meten met geluid 
Op deze manier afstanden bepalen, vergt heel veel computerkracht. Er 
zijn immers veel berekeningen voor nodig. Gelukkig bestaan er nog an-
dere manieren om afstanden te bepalen. Men gebruikt daarvoor een 
sensor die een ultrasoon geluid uitzendt. Dit is een geluid met een zeer 
hoge frequentie, zo hoog dat wij het niet kunnen horen. Wanneer het ge-
luid tegen een voorwerp botst, kaatst het terug in de richting van de sen-
sor waar het wordt opgevangen. Je kunt dit vergelijken met de echoloca-
tie waarmee vleermuizen obstakels vermijden. Als je in de bergen heel 
luid hallo roept, hoor je na een korte pauze de echo. Door de tijd te meten 
tussen het uitgezonden en het ontvangen signaal kan je de afstand bepa-
len tot de hindernis, want het geluid plant zich voort door de lucht met 
een snelheid van 340 meter per seconde. Duurt het 0,001 seconde of 1 
milliseconde, dan heeft het geluid 0,34 meter overbrugd. Dat betekent 
dat de hindernis op 0,17 meter of 17 cm van de robot ligt. Je moet de af-
stand immers delen door 2, want het geluid gaat van de robot naar de 

hindernis en terug. De ultrasone sensor meet de afstand slechts 
tot één punt. Robots hebben daarom verschillende ultraso-

ne sensoren naast elkaar geplaatst langs de volledige 
omtrek.

Op een vergadering kan je aan de NESBOT vragen 
om een koffie te serveren. Om veilig te kunnen 
rondrijden in een omgeving met mensen en hin-
dernissen is de robot uitgerust met ultrasone 
sensoren.

   
De koffierobot NESBOT zorgt via ultrasone sensoren 

dat hij nergens tegenaan botst.

MILLIBOT is 6 cm groot en dankzij zijn ultrasone 
sensoren rijdt hij nergens tegenaan.
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Afstanden meten met licht
In plaats van ultrasone sensoren gebruikt men hiervoor soms ook la-
sers. Die meten namelijk veel preciezer. Licht heeft een snelheid van 
300.000 km per seconde. De reistijd van het licht voor een voorwerp dat 
op 17 cm van de robot ligt is dus 0,00000000113 seconde. Dit is echter een 
te klein tijdsverloop om juist te meten. Gelukkig bestaan er trucjes om dit 
op te lossen. Bijkomend voordeel is dat in een vlak gemeten wordt met 
een gezichtsveld van 180° in plaats van een punt. De robotvoertuigen van 
de DARPA Grand Challenge werden uitgerust met zulke laser range sen-
sors om in moeilijk terrein te bepalen waar de weg zich bevindt.

   

AMV-1 is uitgerust met een laser range sensor vooraan en 
achteraan (blauwe doos) die in een  horizontaal vlak de 

afstanden meet tot de obstakels.

Vijf laser range sensors zijn gemonteerd 
op dit robotvoertuig. Ze scannen 
elk een ander deel van het  
terrein voor het voertuig af.  
Al deze gegevens worden 
samengebracht om het 
terrein in de computer 
van de robot in beeld te 
brengen. Zo kan men 
bepalen waar de weg 
zich bevindt en waar er 
obstakels zijn.
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Afstanden meten met radiogolven
Naast geluid en licht zijn ook radiogolven geschikt om afstanden te meten. 
De radar maakt van dit principe gebruik en wordt ingezet op schepen en 
op luchthavens. Ook de politie gebruikt radar om snelheidsovertredingen 
vast te stellen. De radar meet echter de afstand tot één punt. Daarom 
draait de radar om zijn as om een volledig beeld te verkrijgen. Onderzoekers 
werken nu aan een camera die geen kleurenbeeld geeft, maar een diep-
tebeeld. Om een volledig beeld te vormen met diepte-informatie wordt 
het elektromagnetisch signaal in elke richting uitgezonden, in plaats van 
naar een enkel punt. De teruggekaatste radiogolven worden opgevangen 

met een aangepaste camera, waarvan elke pixel in 
staat is uit te vissen hoe lang het signaal onder-

weg is geweest.

 
Een camera in ontwikkeling die geen 

kleurenbeeld, maar een dieptebeeld 
geeft.
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• HOE VOELT EEN ROBOT?

Voelen doe je met je huid
In onze huid liggen zintuigcellen (de tastzin) die ons toelaten informatie te 
verkrijgen over de eigenschappen van voorwerpen. Met de tastlichaam-
pjes voelen we of een voorwerp glad, ruw, stekelig of zacht is. We hebben 
in onze huid ontvangers voor druk (druklichaampjes), warmte (warmte-
punten), koude (koudepunten) en pijn (pijnpunten). Als we bijvoorbeeld 
onze hand verbranden, dan wordt dit waargenomen door deze pijnpunten 
en gaan we als reactie onze hand heel snel terugtrekken. Zo’n reflex is 
een snelle onbewuste reactie op een prikkel en wordt niet door de herse-
nen verwerkt, maar door het ruggenmerg. De weg via de hersenen is im-
mers veel te lang als er snel gereageerd moet worden. Wel gaat er ook 
een seintje naar de hersenen om daar te vertellen wat er gebeurd is. De 
tastzin is dus een combinatie van verschillende sensaties. De tastzintui-
gen zijn echter niet gelijkmatig verdeeld over het lichaam: vingers, voe-
ten, lippen en tong zijn bijvoorbeeld heel gevoelig, ons achterwerk is het 
minst gevoelig. 

Een robot met voelsprieten
De eenvoudigste tastsensor voor een robot is een schakelaar. Schake-
laars worden bijvoorbeeld in bumpers verwerkt. Rijdt de robot tegen een 
muur aan, dan wordt de schakelaar ingeduwd en maakt de robot rechts-
omkeert. Net zoals insecten worden robots uitgerust met voelsprieten 
die verbonden zijn met schakelaars. Als je in het donker je weg moet vin-
den, steek je je handen vooruit om obstakels te ontwijken. Meestal zwaai 
je je armen ook heen en weer. Ook insecten doen dat met hun voelsprieten 
om geen obstakels te missen. De robot TARRY gebruikt hetzelfde principe.
 
   

Deze robot kan zich met de acht zuignappen 
vasthechten aan verticale wanden en 

plafonds; de bumpers aan de zijkanten 
bevatten schakelaars.
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De voelsprieten van de robot 
TARRY bewegen in het rond om 
hindernissen te voelen.

 
In de pols van ASIMO zitten er krachtsensoren die 
voelen welke richting je uit wil. Zo kan je hand in 
hand met een robot wandelen.

Knuffelrobot met een gevoelige huid
Het strelen en knuffelen van dieren heeft een helende werking op de 
mens. Het is zelfs bewezen dat door het bezitten van een huisdier je li-
chamelijke en geestelijke conditie erop vooruit gaat. Huisdiertherapie 
wordt dan ook gebruikt om de verveling en eenzaamheid bij bejaarde 
mensen tegen te gaan. Het houden van dieren is echter niet altijd moge-
lijk wegens plaatsgebrek of om hygiënische redenen. Daarom worden er 
nu therapeutische robots ontwikkeld. 
De robotzeehond PARO helpt stress en depressies verminderen bij pa-
tiënten in verschillende Japanse ziekenhuizen . Als je op het hoofd of de 
rug van het robothondje AIBO van Sony wrijft, gaat het diertje kwispelen. 
De sensoren zijn hier echter slechts op een beperkt aantal plaatsen aan-
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gebracht. Met zijn pootjes voelen, kan AIBO bijvoorbeeld niet. Bij de knuf-
felrobot HUGGABLE zijn er meer dan 1500 geavanceerde tastsensoren 
aangebracht onder zijn zachte vacht. Die nemen temperatuur, druk en 
aanraking waar. De sensoren kunnen daarenboven ook 
bepalen hoe de robot wordt aangeraakt: sla je de ro-
bot, dan kijkt hij ongelukkig, maar hij vindt het heel 
leuk als je hem streelt. Door ook de temperatuur 
te meten, kan de robot het verschil voelen tus-
sen bijvoorbeeld een hand en een stok.
 

De robotzeehond PARO maakt een ziek kind 
gelukkig. Echte huisdieren mogen het ziekenhuis 

immers niet binnen.

   

Onder de huid van de HUGGABLE zitten 1500 sensoren 
die druk, aanraking en temperatuur opmeten. Zo weet de 
robotbeer precies waar je hem knuffelt.

Op de tast een voorwerp vastpakken
De informatie van ons tastzintuig is belangrijk om iets vast te grijpen. We 
kunnen immers ‘s morgens perfect de wekker vinden om hem af te zet-
ten of onze sleutels in onze broekzak. De meeste robots gebruiken hier-
voor echter enkel hun camera, waardoor deze heel precies moet zijn. 
Onderzoekers hebben echter ook het nut ingezien van tastzin in de han-
den. Robot OBRERO heeft hiervoor heel wat aan-
raaksensoren in de handpalmen en vingers die 
het voorwerp precies aanvoelen. Zo kan de 
robot ook heel breekbare objecten vastgrij-
pen zonder ze plat te drukken.

OBRERO gebruikt de tastzintuigen in zijn 
handen om breekbare objecten te kunnen 
vastgrijpen.
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• HOE PROEFT EN RUIKT EEN ROBOT?
De tong en de neus
Met onze smaak- en reukzin zijn we in staat de aanwezigheid van chemi-
sche stoffen op te sporen. De smaakpapillen bevinden zich op de tong en 
nemen de smaken zout, zoet, zuur en bitter waar. Het blijkt overigens niet 
te kloppen dat bepaalde delen van de tong bepaalde smaken proeven. 
Proeven doen we echter ook voor een groot deel met onze neus. Je moet 
maar eens blind de smaak trachten te raden van een voedingswaar ter-
wijl je je neus dichtknijpt. Dit is veel moeilijker dan met je neus erbij. De 
reukzin zit bij de mens in de neus en bestaat uit miljoenen zintuigcellen 
van 350 verschillende types die verschillende chemische stoffen kunnen 
detecteren. Deze signalen worden naar de hersenen gestuurd waar we 
10.000 verschillende geuren kunnen onderscheiden. Deze geur kan heel 
aangenaam zijn zoals een versgebakken brood, maar ook waarschuwen 
voor bedorven voedsel. 

Een elektronische neus
Robots moeten, om een geur te herkennen, dezelfde twee uitdagingen 
overwinnen als een menselijke neus. Eerst moet de robot de verschillen-
de chemische elementen herkennen en daarna moet hij uitzoeken wat 
voor geur die aparte combinatie weergeeft. Elke geur bezit immers een 
uniek patroon. 
Er is een heel gamma aan mogelijkheden beschikbaar om heel precies 
de chemische samenstelling te bepalen. Dikwijls heb je er dure en grote 
machines voor nodig en goed ingerichte laboratoria. Voor robottoepas-
singen moet de sensor echter klein zijn. Het herkennen van de geur moet 
snel gebeuren en zonder ingewikkelde chemische handelingen. Daarom 
tracht men net zo tewerk te gaan als een geurzenuwcel. Die is uitgerust 
met een ontvanger waarop bepaalde geurmoleculen passen, een beetje 
zoals een sleutel in een slot past. Wanneer een geurmolecule zich bindt, 
zendt de zenuwcel een signaal naar de hersenen. Op gelijkaardige wijze 
werken geursensoren voor robots, maar het blijft moeilijk om al die 
verschillende types op eenzelfde chip bij elkaar te plaatsen. Dat maakt 
zo’n sensor dan ook heel duur. Een bijkomende moeilijkheid is dat twee 
chemische stoffen erg goed op elkaar kunnen lijken wat de samenstelling 
betreft, maar toch totaal verschillend ruiken. 
Er zijn ook sensoren die de chemische samenstelling analyseren met 
licht zoals de infraroodspectrometer. 
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   ALICE met op de voorgrond de neussensor.

De infraroodspectrometer van PA-
PERO analyseert het voorgehouden 
voedsel en geeft advies over vet en 

suikergehaltes.

 

De PACKBOT speurt met 
zijn elektronische neus 
naar explosieven.
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Honden worden ingezet bij het doorsnuffelen van bagage op zoek naar 
drugs. De neus van een hond is immers 100.000 tot 1.000.000 keer gevoe-
liger dan onze neus. Ratten helpen bij de ontmijning van oorlogsgebieden 
en de scherpe geurzin van een varken wordt gebruikt om truffels te zoe-
ken, een dure lekkernij voor de keuken. De opleiding van deze dieren kost 
handenvol geld en bovendien worden ze na een tijdje moe. 
Nu wil men robots ontwikkelen om hun taken over te nemen. Robots met 
elektronische neuzen kunnen ingezet worden om gaslekken op te sporen, 
op zoek te gaan naar drugs en explosieven of lijken terug te vinden. 

  
RI-MAN, een robot in ontwikkeling voor de zorgsector, 

ruikt onder andere de geur van urine. Met verder on-
derzoek willen ze de gezondheid van de patiënt na-
gaan door de uitgeademde lucht te analyseren.

  
ROBOSNIF snuffelt rond en TASTI likt over de 
grond. Beide robots zoeken naar chemische 
elementen op de grond,
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• HOE RAAKT EEN ROBOT HET NOORDEN NIET 
KWIJT?

De aarde is een gigantische magneet
Tegenwoordig gebruiken we een gps om onze weg te vinden. Een echte 
padvinder zal daarentegen met kompas en kaart de wijde natuur intrek-
ken. De naald van het kompas wijst immers steeds naar de magnetische 
noordpool en de padvinder vindt zo zijn pad. De aarde is namelijk één 
grote magneet en heeft zo’n grote aantrekkingskracht dat andere mag-
neten er naartoe trachten te wijzen. Een kompas bestaat uit een vrij 
draaiende magneet die zich met één kant naar het noorden zal richten. 
Een kompas geeft dus enkel een richting aan, geen positie. Het magneti-
sche noorden ligt echter niet op dezelfde plaats als het geografische 
noorden. Het geografische noorden is de plek waar de denkbeeldige as, 
waarrond de aarde draait, doorheen gaat. In België en Nederland hoef je 
je daar echter weinig van aan te trekken; de fout beperkt zich immers tot 
minder dan één graad. Op andere plaatsen wordt de fout al snel groter. 
Dat duiven feilloos hun weg naar huis vinden, is allang bekend. Ze wer-
den vroeger dan ook gebruikt om post te verzenden. Volgens onderzoe-
kers zouden ze voor een deel van hun navigatie afhangen van het magne-
tische aardveld. 

  
Magnetisch aardveld.

Onder water kan je de gps-signalen van de satellieten niet ontvangen. 
Onderwaterrobots ontvangen het gps-signaal bijgevolg enkel als ze bo-
ven water komen. Als ze onderduiken, vertrouwen ze onder meer op het 
kompas. Dergelijke elektronische kompassen bevatten echter geen 
bewegende beelden.
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  De onderwaterrobot ODYSSEY IV van AUV 
Lab van MIT wordt binnengehaald.

REMUS van het Belgisch leger 
zoekt mijnen in ondiep water.

Het Global Positioning System (gps)
Vroeger gebruikten zeelieden de sterren om hun positie te 
bepalen. Nu is de gps (Global Positioning System) het wereldwijd plaatsbe-
palingssysteem bij uitstek. Het gebruikt een dertigtal satellieten die in een 
baan rond de aarde cirkelen. De verschillende satellieten zenden heel pre-
cies hun positie en een tijdsignaal uit. De afstand tussen de ontvanger en 
de satelliet wordt berekend uit de looptijd van de uitgezonden radiogolven. 
Drie satellieten zijn voldoende om de positie in de driedimensionale ruimte 
(3D) te bepalen. Daarvoor moet in de ontvanger een heel nauwkeurige klok 
zitten om het tijdsverschil te meten. Dat gebeurt met een atoomklok. Der-
gelijke atoomklokken zitten wel in de satelliet, maar zijn te duur voor een 
gps-apparaat. Daarom is er nog een vierde satelliet nodig om de fout door 
onnauwkeurige tijdmeting weg te werken. Hoe meer satellieten, hoe nauw-
keuriger de plaatsbepaling. De precisie bedraagt ongeveer 15 meter. 
Het gps-systeem wordt uitgebaat door het Amerikaans leger. Om minder 
afhankelijk te zijn van de Verenigde Staten ontwikkelt de Europese Unie 
in samenwerking met de Europese ruimtevaartorganisatie ESA nu het 

Galileoproject. Dit ambitieus project moet in 2013 
operationeel zijn en zou de nauwkeurigste 

plaatsbepaling ooit moeten geven, waarbij 
de fout kleiner is dan een meter.

Een Galileo-satelliet.
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Zoals wij in het verkeer de gps gebruiken om de weg te vinden, gebruiken 
ook robots steeds vaker een gps-systeem. Voor sommige toepassingen 
is de nauwkeurigheid van 15 meter onvoldoende. Een oplossing daarvoor 
is op de grond bijkomende stations te bouwen. Dit heet het Differential 
Global Positioning System (dgps). 

   

Deze robot YUKI-TARO ruimt sneeuw 
en vindt zijn weg met gps. 

  De robothelikopter H-3 maakt gebruik van het  
    dgps-systeem om nauwkeurig te vliegen.
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• WAAROM VALT EEN ROBOT NIET OM?
Het menselijk evenwichtsgevoel
Wij blijven rechtop staan en bewegen door ons evenwichtsgevoel. Het 
evenwichtscentrum in onze hersenen krijgt informatie vanuit drie bron-
nen: de ogen, de spieren en het evenwichtsorgaan. Dat orgaan zit in het 
binnenoor aan weerszijden van het hoofd. Het neemt de positie en de be-
wegingen van het hoofd waar. Het bestaat uit drie halfcirkelvormige ka-
nalen die de draaiversnellingen van het hoofd vaststellen, en de oor-
steentjes of otolieten, die de rechtlijnige versnellingen en de positie van 
het hoofd meten. De drie halfcirkelvormige kanalen staan loodrecht op 
elkaar zodanig dat een draaiing van het hoofd minstens door één van de 
drie kanalen wordt waargenomen. In die kanaaltjes zit een vocht. Als we 
ons hoofd bewegen, gaat deze vloeistof stromen en brengt zo haartjes 
in beweging. De ombuiging van die haartjes wordt door de hersenen 
gemeten.
In de oorsteentjes zitten ook een soort stijve haartjes met aan het uitein-
de een klein knotsje. Als we ons hoofd buigen of in een rechte lijn ver-
snellen, gaan deze haartjes ombuigen. Je kunt het vergelijken met een 
auto die snel optrekt. Dan wordt je hoofd tegen de hoofdsteun gedrukt. 
Bij sterk afremmen, heeft je hoofd de neiging om naar voren te gaan. Dit 
orgaan meet dus de bewegingen vooruit, achteruit, naar links en naar 
rechts en omhoog of omlaag. Het meet ook de stand van je hoofd.
Als onze hersenen zo’n boodschap krijgen uit het evenwichtsorgaan, zor-
gen ze voor een aansturing van de skeletspieren waardoor het evenwicht 
wordt bewaard. Duizeligheid ontstaat wanneer het evenwichtsorgaan niet 
goed werkt.

De onderdelen van het
evenwichtsorgaan.
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Het evenwichtsorgaan van de robot
Mobiele robots hebben ook een evenwichtsorgaan nodig. Vaak wordt 
daarbij gebruik gemaakt van een combinatie van een gyroscoop, die de 
werking overneemt van de drie halfcirkelvormige kanalen, en een acce-
lerometer of versnellingsmeter, die de werking van de oorsteenjes  
nabootst (zie verder voor meer uitleg over deze instrumenten). Door de 
gegevens van beide sensoren te combineren, wordt de juiste stand van 
het bovenlichaam berekend. Dit is bijvoorbeeld nodig voor de humanoïde 
robot HRP-2P. Die robot kan liggen, kruipen en wandelen.

De accelerometer en de gyroscoop meten de positie van het bovenlichaam van 
HRP-2P. Als de robot omver wordt geduwd, merkt hij dit en rolt zich op in een 
bol om de schok bij het neerkomen op te vangen.

Hoe werkt een gyroscoop?
Een gyroscoop is een instrument om de oriëntatie te meten. Gewone 
gyroscopen bestaan uit een snel draaiende massa, een soort tol. Deze 
tol zal trachten steeds volgens dezelfde draaias te blijven draaien. Hang 
je deze tol vrij op en tracht je hem te bewegen, dan zal je merken dat hij 
altijd in dezelfde stand blijft draaien, onafhankelijk van hoe je hem op-
hangt. Dit wordt het gyroscopisch effect genoemd. Dat maakt het moge-
lijk om de oriëntatie te meten, een eigenschap die gebruikt wordt bij een 
gyroscopisch kompas. Dankzij het gyroscopisch effect kun je bijvoor-
beeld fietsen. De twee fietswielen zijn immers als twee tollen die, als ze 
snel ronddraaien, steeds rechtop willen blijven draaien. Ook de speeltol 
kan hierdoor schijnbaar de zwaartekracht blijven negeren. Stopt de tol 
echter met draaien, dan valt hij onverbiddelijk om.
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Als de tol ronddraait, zal hij steeds dezelfde 
positie blijven innemen onafhankelijk van de 
stand van de uitwendige ophanging.

Moderne gyroscopen bevatten geen bewe-
gende delen meer en maken gebruik van laser-

stralen. Zo’n apparaat wordt een optische gyros-
coop genoemd. Een laserstraal wordt gesplitst en via 

twee spiegeltjes weer gecombineerd. Wanneer de gyros-
coop stilstaat, hebben beide stralen precies dezelfde afstand afgelegd. 
Wanneer de gyroscoop gedraaid wordt zal één straal een kortere afstand 
afgelegd hebben, want het spiegeltje is schijnbaar dichterbij gekomen. 
De andere straal heeft een langere afstand afgelegd want intussen is het 
spiegeltje verderop komen te staan. Dit verschil kan opgemeten 
worden en vertaald worden in een draaisnelheid.

 
Een moderne gyroscoop bestaat uit een 

laser die licht naar twee spiegels 
zendt. Door het verschil in 

afstand te meten die het licht 
heeft afgelegd, wordt de 

hoekverdraaiing gemeten.

  
MURATA BOY blijft mooi rechtop 
fietsen dankzij zijn gyroscoop. 

Gyroscopen meten de 
hoekpositie van de UFO-

robot ASCTEC HUMMINGBIRD. Zo regelt 
deze robot de snelheid van de vier schroe-

ven zodat hij steeds horizontaal vliegt.

68

© Murata Manufacturing Co., Ltd.

© Ascending Technologies GmbH



Hoe werkt een versnellingsmeter?
Een accelerometer of versnellingsmeter werkt eigenlijk op ongeveer de-
zelfde wijze als onze gehoorsteentjes. Een massa wijkt onder invloed van 
een kracht een beetje uit en dat wordt gemeten. Meestal worden accele-
rometers gebruikt die de krachten in de drie richtingen meten: voor-ach-
ter, links-rechts en boven-onder. Wanneer de accelerometer stilstaat, 
voelt hij enkel de zwaartekracht. Hou je de sensor rechtop dan meet hij 
enkel de zwaartekracht volgens de boven-onder-as van de sensor. Als je 
echter de sensor zijdelings kantelt, zal de waarde volgens de boven-on-
der-as verminderen en deze van de links-rechts-as toenemen. Zo be-
paalt de sensor de stand. Versnellingen worden eveneens opgemerkt, 
want ook die doen de massa uitwijken. Dergelijke sensor vind je bijvoor-
beeld in de WII REMOTE van Nintendo, die ze gebruikt om zijn beweging 
waar te nemen.

 

Onder invloed van de zwaartekracht of 
versnellingen wijkt de massa uit. Dit 

wordt gedetecteerd.

Crashtestdummies worden volgestouwd met accele-
rometers om de krachten te meten die inwerken op 

het menselijk lichaam tijdens 
een botsing. Dergelijke 
robots tonen ook aan 
dat het niet of slecht 

gebruiken van een 
veiligheidsgordel 

heel gevaarlijk is.
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Mieren zijn vrij simpele dieren met een klein denkvermogen. Toch kun-
nen ze ingewikkelde taken aan, zoals het aanvallen van prooien en het 
vinden van de kortste route naar voedsel. Valt een mier uit, dan wordt 
haar taak overgenomen door andere mieren. Hun succes behalen mieren 
door samen te werken en dit zonder een oppermier die bevelen uitdeelt. 
Als groep vormen mieren dus een zeer succesvol en intelligent systeem.
Een dergelijke zelforganisatie wordt ook toegepast bij zogenaamde 
zwermrobots (swarm robotics). Zo werken robots samen om een last te 
verplaatsen die te zwaar is voor een enkele robot. Een ander voorbeeld: 
als een robot niet over een hindernis raakt, zal hij hulp zoeken bij andere 
robots om samen de hindernis te overwinnen. 

Een robot bouwen, vereist heel wat verschillende vaardigheden. In dit 
boek hebben we er heel wat overlopen. Succesvolle robots worden dan 
ook niet door één persoon gebouwd, maar door een heel team.

 

Mieren werken goed samen om moei-
lijke opdrachten te volbrengen.

  

ROBOTS 
WERKEN 
GOED SAMEN

HOOFDSTUK 

3 
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Verschillende S-BOTS grijpen zich aan 
elkaar vast om een hindernis te over-
bruggen.

     
 272 E-PUCKS vormen samen het E-PUCK-logo. 
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Het Tartan Racing Team dat BOSS bouwde. BOSS is een autonome robotauto 
en winnaar van de DARPA Urban Challenge. 
Je hebt dus heel wat volk nodig om 
één bestuurder uit te sparen.
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• INDUSTRIËLE ROBOTS
De langste staat van dienst hebben industriële robots, die in fabrieken 
werken, waar ze menselijke arbeid gedeeltelijk vervangen. Meestal wor-
den industriële robots ingezet waar het heel gevaarlijk werken is of waar 
heel grote kracht, een grote nauwkeurigheid of constante kwaliteit ge-
wenst is. Ook voor steeds weer herhaalde handelingen kan men beter 
een robot inschakelen; die zijn voor een mens immers te saai. Typische 
handelingen die industriële robots verrichten, zijn lassen, solderen, 
schilderen, assembleren, verplaatsen van goederen, inpakken, testen en 
inspecteren. Het belangrijkste deel van de robot is de eind-effector. Dat is 
de plaats waar de operatie, zoals het lassen, plaatsvindt. De eind-effector 
bevindt zich meestal aan het uiteinde van de robot. Alle gewrichten van de 
robot worden zo aangestuurd dat dit punt de gewenste beweging maakt. 

Een ander belangrijk kenmerk van de robot is het werk-
gebied. Dit is de verzameling van alle punten waar 

de eind-effector kan geraken. 
   

Een leger KUKA-robots staat 
klaar om auto’s te 

assembleren.

TOEPASSINGEN
VAN
ROBOTS

HOOFDSTUK 
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Bij de eenvoudigste industriële robots is de bewe-
ging volledig voorgeprogrammeerd, zonder enige 
variatie dus. Dit is nuttig bij taken die altijd dezelf-

de zijn en heel vaak moeten uitgevoerd worden. Ge-
avanceerde robots daarentegen hebben meer intelli-

gentie en meer sensoren en kunnen flexibeler worden 
ingezet. Zij kunnen bijvoorbeeld objecten van verschillen-

de grootte zien en oppakken. 

Er bestaan verschillende ontwerpen van industriële robots. De meest 
voorkomende zijn de gearticuleerde robots, de SCARA-robots, de carte-
sische robots en de parallelle robots.

Gearticuleerde robots
Gearticuleerde robots hebben verschillende roterende gewrichten achter 
elkaar. Ze zijn zeer veelzijdig en hebben een groot werkgebied. Om een 
bepaald punt in de ruimte te bereiken, moeten alle gewrichten tegelijker-
tijd aangestuurd worden en dat maakt de controle moeilijk.

 

       
       Het werkgebied.

De verschillende motoren van een gearticuleerde KUKA-robotarm.

motor 1 motor 2

motor 3
motor 4

motor 5

motor 6
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De ontwikkeling van nieuwe medicijnen kost veel tijd en 
geld, gelukkig helpen de robots in het labo van Janssen 
Pharmaceutica een handje. © Janssen Pharmaceutica 2008 

© KUKA 



 

De ROBOCOASTER is een industriële robotarm 
met twee zitjes. In het pretpark LEGOland kan je 

er een onvergetelijk ritje mee maken.

SCARA-robots
De SCARA-robots hebben drie draaiende gewrichten achter elkaar. Hier-
door kan de robot in het horizontaal vlak bewegen. Een vierde rechtlijnige 

motor regelt vervolgens de hoogte van de eind-effector. 
Zulke robots zijn geschikt voor handelingen in een 

en hetzelfde vlak. Om een voorwerp op te tillen, 
hebben ze immers maar één motor nodig.

  

KUKA SCARA-robot.

 

De ADEPT COBRA is een omge-
keerde SCARA-robot.
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Cartesische robots
Cartesische robots hebben alleen maar rechtlijnige aansturingen: een 
om vooruit-achteruit te bewegen, een voor links-rechts en de laatste 
voor de beweging onder-boven. Ze komen dus overeen met een carte-
sisch assenstelsel, vandaar ook de naam. Deze robots zijn het eenvou-
digst aan te sturen. Wanneer één van de twee horizontale bewegingen 
langs beide kanten ondersteund wordt, noemt men dit type Gantry. Zo’n 
robot is daardoor veel sterker en nauwkeuriger.
 

Cartesische robot.

Parallelle robots
Er zijn twee varianten van de parallelle robot. Een Stewart-platform be-
staat uit zes uitschuifbare cilinders die allemaal verbonden zijn aan de 
eind-effector. Bij een Delta-platform zijn dit drie armen. Deze robots zijn 
zeer sterk en hebben een hoge nauwkeurigheid omdat de kracht die op 
de eind-effector werkt, verdeeld wordt over de verschillende armen. Hun 

werkgebied is eerder beperkt.

 De A330 vluchtsimulator van de Sabena 
Flight Academy is gemonteerd op een 

Stewart-platform.

De ABB FlexPicker is een Delta-platform.
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Veiligheid boven alles
Industriële robots zijn meestal heel sterk en bezitten krachtige motoren. 
De robot volgt heel precies het voorgeprogrammeerde traject en ontziet 
daarbij niets of niemand. Staat er iemand in de weg, dan krijgt die bijge-
volg een rake klap. Daarom is het gevaarlijk om in de buurt van dergelij-
ke robots te komen. Ze worden dus veilig in kooien geplaatst zodat nie-
mand er bij kan. Nieuwe types robots worden gemaakt om samen te 
werken met mensen. Daarbij is veiligheid het allerbelangrijkste.

 

De pneumatische spieren van de 
SOFTARM zorgen voor de soepel-
heid. Bots je tegen de arm dan word 
je niet gekwetst.

 

De KUKA DLR lichtgewichtarm werd 
speciaal gebouwd om veilig te wer-

ken in een omgeving met mensen. 
Hier wordt de veiligheid van de 
robot getest.
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• ENTERTAINMENT- EN HOBBYROBOTS

Je eigen robothuisdier
Entertainmentrobots zijn heel populair. FURBY is een gerobotiseerd troetel-
diertje. Met hem kun je zowel in het Nederlands als in het Furbish praten. 
Je begint de conversatie met zijn naam FURBY te zeggen. FURBY zal dan 
antwoorden met “Doe?” (Furbish) of “Ja?”, “Hè?”, “Wat?” of “Hmm?” 
waarna jij je vraag stelt, bijvoorbeeld: “Heb je honger?” of in het Furbish 
“oe-naj-ee-tee-doe?”. Als het antwoord “ja” is, geef je hem te eten met 
het lepeltje en zal hij het waarschijnlijk heel lekker vinden. Geef je hem 
echter eten wanneer hij het niet wil, dan zal hij dat ook laten blijken. Kie-
tel je zijn buik, dan giechelt hij. Je kunt met de robot ook een spelletje 
spelen of hem een mop laten vertellen. Als je even niet met hem wil spe-

len, vraag hem dan om te gaan slapen. Na wat gesnurk valt 
hij in een diepe slaap.

  
FURBY spreekt zowel Nederlands als Furbisch.

AIBO (Artificially Intelligent roBOt) is het robothondje van 
Sony waarmee je, zoals met FURBY, kan communiceren. AIBO is echter 
veel geavanceerder. De robot kent allerlei typische hondentrekjes: via de 
camera in zijn snuit herkent hij zijn baasje, hij speelt graag met een bal 
en kwispelt van geluk als je over zijn kopje of zijn rug wrijft. Doet hij een 
plasje op een plaats waar hij dat niet mag, dan kan je hem met een tikje 
straffen. Helaas heeft Sony de verdere ontwikkeling en verkoop van deze 
robots stopgezet, waarschijnlijk door de toenmalige slechte financiële 
toestand van het bedrijf. Dit was ook voor heel wat onderzoekers spijtig 
nieuws omdat ze AIBO dikwijls gebruikten, onder andere voor de Robo-
Cup-voetbalwedstrijd. Een goedkopere versie, met bijgevolg minder mo-
gelijkheden, is de I-CYBIE.

Het robothondje I-CYBIE.  

Zoals een echte hond 
speelt AIBO van Sony 

graag met een speeltje.
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PLEO is een robotje met het uitzicht van 
een Camarasaurus van een week oud. 
Deze dinosaurus is gebouwd door Caleb 
Chung die ook FURBY mee heeft ontwik-
keld. PLEO is echter veel geavanceerder – en 
ook duurder – dan FURBY. Onder zijn huid zit-
ten verbazend veel sensoren verborgen waarmee hij 
de wereld verkent. De robot voelt bijvoorbeeld wanneer hij wordt opge-
pakt en geaaid. Hij kan horen, zien en dinogeluidjes produceren. Net zo-
als een echt diertje heeft hij verschillende gemoedstoestanden, krijgt hij 
honger en wordt hij moe. 
  
ROBOSAPIEN is de robot ontwikkeld door NASA-ingenieur Mark Tilden. 
Hij wordt van op afstand bediend via een infrarood afstandsbediening, 
maar hij bevat ook sensoren zodat hij een lichtspot kan volgen of zich 
omdraaien als hij ergens tegenaan loopt. De fabrikant moedigt het aan 
om deze robot te hacken. Op het internet staat beschreven hoe men de ro-
bot kan openmaken en hoe de elektronica werkt. Doe-het-zelvers gebrui-
ken deze informatie om de robot extra toepassingen te geven: een web-
cam, een vuurspuwende robot, een alarmklokrobot... soms te gek om los 
te lopen. Ondertussen heeft de fabrikant Wowwee heel wat andere ro-
bots aan het gamma toegevoegd, zoals de ROBOPANDA, de ROBOQUAD, 
de ROBOREPTILE en de ROBOBOA-slangrobot.

Het robotgamma van Wowwee: 
op deze pagina: de ROBOBOA-slangrobot, 

op de volgende pagina’s: de ROBOQUAD, de 
ROBOREPTILE en ROBOSAPIEN.

De dinobaby PLEO.

© UGOBE, Inc.

© Photo courtesy of WowWee Ltd.
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Bouw zelf je robot
Wil je liever zelf aan de slag en zelf je robot bouwen en programmeren 
dan is LEGO Mindstorms NXT een uitstekende keuze. In 1998 presenteer-
de LEGO zijn roboticalijn. De originele Mindstorms Robotics Invention Sy-
stem kit bevatte de RCX programmeerbare brick. De LEGO Mindstorms 
NXT werd gelanceerd in juli 2006 en de robots worden gebouwd met de 
blokjes uit het LEGO Technic gamma. Het pakket bevat een tastsensor, 
lichtsensor, geluidssensor, ultrasone sensor en drie interactieve servo-
motoren. Op het internet zijn er bovendien nog heel wat andere sensoren 
te koop zoals webcams, accelerometers en kompassen. De robot wordt 
geprogrammeerd met de grafische programmeertaal NXT-G, maar ook 
andere programmeeromgevingen zoals Microsoft Robotics Studio zijn 
geschikt. Dit maakt deze robot geschikt voor zowel mensen die hun eer-
ste stappen willen zetten in de robotica, alsook voor gevorderde hobbyis-
ten die er heel originele robots mee bouwen.
    

De bouwplannen van deze robot wor-
den meegeleverd met de LEGO Mind-
storms NXT kit, maar het aantal ver-
schillende robots dat gebouwd kan 
worden, is oneindig.

Je kan ook je eigen mini-humanoïde robot kopen. 
Die worden door verschillende fabrikanten gemaakt. De 
robot wordt in bouwboos geleverd. Je moet hem dus eerst zelf 
in elkaar schroeven. De kleine robot heeft in elk gewricht een 
hobbyservomotor zitten. De nodige software wordt meegele-
verd zodat je de beweging op een eenvoudige manier zelf kan 
programmeren.

ROBONOVA

© LEGO, het LEGO logo en MINDSTORMS zijn handelsmerken 
van de LEGO Groep en wordt hier met speciale toestemming 
gebruikt.

© Hitec RCD



KONDO KHR

 ALDEBARAN NAO

HELLO KITTY, een bekend Japans ani-
matiekarakter, heeft ook een geroboti-

seerde versie.

 
  De entertainmentrobot SPYKE van Meccano wordt 
  gecontroleerd over een Wifi draadloze verbinding. 

Bouwpakketten en kant-en-klare robots die je zelf kan programmeren 
bestaan er ook voor robots met wielen. Op het eerste gezicht lijken ze in-
gewikkeld, maar dergelijke bouwdozen zijn juist gemaakt op gebruiksge-
mak. Met de meegeleverde software programmeer je de microcontroller 
om de sensoren uit te lezen en de motoren aan te sturen. Vaak zijn er be-
grijpelijke voorbeelden meegeleverd die stapsgewijs het bouwen en pro-
grammeren aanleren. 
Eenmaal die ervaring achter de kiezen gaan verschillende hobbyisten 
trouwens zelf hun robot ontwikkelen. Ze kopen apart de microcontroller, 
de sensoren en de motoren om de robot in elkaar te knutselen. Dat dit 
helemaal niet veel hoeft te kosten toonde Albert van Breemen aan. Voor 
minder dan 501 maakte hij zijn eigen robot en met de online plannen kan 
iedereen het namaken. Verschillende wedstrijden worden georganiseerd 
om de robots met elkaar te meten en de nodige motivatie te geven om 
volgende keer weer iets beter te presteren.
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501 is voldoende om deze robot 
zelf te bouwen met componenten 

uit de hobbywinkel.

 

De CREATE is het onderstel van de stof-
zuigrobot waarop je zelf verder bouwt.

   

De JOBOT en NANO 
zijn gemaakt om deel 

te nemen aan de RoboCup 
Juniorwedstrijd.

 
ROBBY RP5. 

 
BOEBOT.

© Van Breemen - Technology & Innovation

© iRobot Corp.

© Peter van Lith en 
James Caska

© Conrad.be

©Courtesy of Parallax Inc.



• ASSISTENTIEROBOTS
Een probleem van heel wat geïndustrialiseerde landen is de steeds ouder 
wordende bevolking. Japan zal hiervan binnenkort het snelst de proble-
men ondervinden. In 2020 zal 28% van de bevolking ouder zijn dan 65 jaar. 
Europese landen volgen gelijkaardige trends (België: 20,5% - Nederland: 
20%). Dit betekent dat het percentage werkende mensen te klein wordt 
om voor al deze bejaarden te zorgen. Naast het nemen van geboortebe-
vorderende maatregelen is men in Japan volop bezig assistentierobots te 
ontwikkelen. Ze kunnen ouderen helpen om langer onafhankelijk te blij-
ven en in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen. 
WAKAMARU, een huishoudrobot ontwikkeld door Mitsubishi, bewaakt s̀ 
nachts het huis, geeft een seintje wanneer medicijnen moeten ingeno-
men worden en leest e-mails voor. De hoge prijs en de eerder beperkte 
mogelijkheden zorgden ervoor dat deze robot geen commercieel succes 
was. Stofzuigrobots en grasmaaiers gaan daarentegen wel als zoete 
broodjes over de toog. Robots met slechts één welbepaalde taak hebben 
momenteel de meeste kans om succes te hebben. De technologie voor 
het maken van zeer ingewikkelde systemen zoals humanoïde robots 
staat immers nog niet op punt.

 

Op bovenstaande grafiek zie je hoe snel de bevolking veroudert.
(Bron: UN World Population Prospects)
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IROBOT LOOJ reinigt dakgoten. 

Mensen met een hond als huisdier moeten 
dagelijks stofzuigen; de IROBOT DIRT DOG 

neemt deze taak op zich en 
kan zelfs op moeilijk be-

reikbare plaatsen komen. 

Huishoudrobot WAKAMARU.

De grasmaairobot AUTOMOWER 
van Husqvarna is uitgerust met zonne-

cellen om de batterijen op te laden.
 

VERRO houdt zelfstandig je zwembad proper.

© iRobot Corp.

© iRobot Corp.

© Mitsubishi Heavy Industries, Inc.

© 2008 Husqvarna AB (publ). All rights 
reserved. Husqvarna® and Automower™ are  
trademarks of Husqvarna AB (publ), Sweden

©  iRobot Corp.



Humanoïde robots
De robot die waarschijnlijk het best is uitgerust om te werken in een 
menselijke omgeving zoals een huis of een kantoor is een robot die niet 
alleen op ons gelijkt, maar ook dezelfde vaardigheden bezit. Dit noemen 
we een humanoïde of menselijke robot. Zo’n robot heeft benen waarmee 
hij trappen kan oplopen en met zijn handen kan hij onze werktuigen ge-
bruiken. De robot wordt klein genoeg gemaakt om niemand angst in te 
boezemen, maar anderzijds moet hij toch groot genoeg zijn om lichtscha-
kelaars te kunnen bedienen of een dienblad op tafel te zetten. Hoewel de 
huidige humanoïde robots, zoals ASIMO van Honda, PARTNER ROBOT 
van Toyota, QRIO van Sony en HRP-2 van Kawada Industries technologi-
sche hoogstandjes zijn, blijven hun mogelijkheden nog te beperkt om 
thuis al zelfstandig te worden ingezet. Bovendien kosten deze robots nog 
meer dan een Ferrari. Men hoopt in de toekomst verstandige en zelfstan-
dige humanoïde robots te bouwen in groten ge-
tale tegen de kostprijs van een goedkope 
auto. Vanaf dan zal hij wel een welkome 
hulp zijn bij jou thuis.

  3 HRP-2’s druk in de 
weer in de keu-

ken.

De huishoudrobot ARMAR in zijn vertrouwde omge-
ving: de keuken waar hij de afwasmachine inlaadt.

HRP-3, de opvolger van HRP-2, is bestand tegen 
regen en zal dus ook buiten het huis karweien 

opknappen. Hier draait de robot bouten vast.

87

Hoofdstuk 4 - Toepassingen van robots

© JSK, The 
University of Tokyo

ARMAR-IIIa © SFB 588, Karlsruhe

© KAWADA Industries Inc./ AIST



Androïde robots
Bij het woord robot beeldt men zich meestal een ietwat metaalachtig uit-
ziende vorm in, liefst nog met wat uitpuilende draden en flikkerende 
lampjes. Toch zien robots er soms heel menselijk uit. Zo menselijk zelfs 
dat het moeilijk te onderscheiden valt of men te maken heeft met een 
mens of met een androïde, een robot die gelijkt op een mens en hetzelfde 
sociaal gedrag vertoont. Zo’n robot heeft een gezicht met menselijke ge-
laatsuitdrukkingen zodat hij kan lachen, ongelukkig kan zijn en verbaasd 
of kwaad kan kijken. 
Androïde robots hebben veel voordelen. Bij een computer moet je de 
communicatie aanpassen aan de machine. Je praat met je computer via 

een toetsenbord en een muis. Vooral oudere mensen hebben 
het daar wel eens moeilijk mee. Daarom is het beter 

dat de robot zijn communicatie aanpast aan de 
mens en niet andersom. Omdat mensen niet al-

leen communiceren via woorden, maar ook 
met gebaren en gezichtsuitdrukkingen, moet 
de robot dit dus ook kunnen. 

 
Professor Zou Renti met zijn androïde... 

of andersom?

Met gebaren en gezichtsuitdrukkingen kan WE-4RII verschillende emoties 
weergeven. Kan je raden welke? 
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Een emotionele robot
Een robot, die emoties toont, heeft motoren nodig in zijn hoofd. Een mo-
tortje kan het oog van links naar rechts bewegen, een andere motor is 
nodig om het oog naar boven en naar beneden te laten kijken. Nog eentje 
voor elk ooglid en voor elke wenkbrauw. Om al onze expressies te tonen 
zouden we 44 motoren nodig hebben. Dat is natuurlijk teveel!
Onderzoek heeft gelukkig aangetoond dat 14 motoren voldoende zijn om 
de zes basisemoties weer te geven: boosheid, angst, afkeer, droefheid, 
blijdschap en verrassing, naast de neutrale uitdrukking. Deze emoties 
kunnen ruimtelijk worden voorgesteld en bij elke basisemotie is bepaald 
hoe de motoren daarvoor moeten bewegen. Door tussenliggende stan-
den in te nemen, kan men bijvoorbeeld weergeven dat de robot een beet-
je moe is, maar wel tevreden. 

 
Om de verschillende emoties weer te ge-
ven, heb je heel wat motoren nodig. In 
deze simulatie van de robot PROBO kan 
het effect worden nagegaan van de ver-
schillende motoren alvorens het echte 
model te bouwen.

De 6 basisemoties boosheid, angst, afkeer, droefheid, blijdschap en verrassing, 
naast de neutrale uitdrukking van de robot KISMET.
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De Nederlandse software 
Visual Recognition 
(www.visual-recognition.nl) 
laat toe een gezichtsuitdruk-
king te ontrafelen in de zes 
basisemoties. Zo heeft de 
Mona Lisa, bekend vanwege 
haar mysterieuze glimlach, 
een combinatie van 83% blij, 
9% afkeer, 6% angst en 2% 
boosheid.

De griezelvallei
Hoe meer de robot op ons gaat lijken, hoe aantrekkelijker we hem vin-
den. Zo lijken industriële robots helemaal niet op ons en vinden we ze bij-
gevolg weinig aantrekkelijk. Zulke robots vinden we dus helemaal links 
op onderstaande grafiek terug. Hoe meer kenmerken ze van ons overne-
men (hoe antropomorfer ze zijn, zoals ze dit noemen) hoe leuker we de 
robot vinden. PINO vinden we bijvoorbeeld al behoorlijk sympathiek: hij 
lijkt op een klein astronautje. Wanneer de robot ogen heeft en een mond 
die kan bewegen, zoals de robot LEONARDO, klimt hij in onze waardering. 
Deze positieve trend blijft echter niet opgaan. Op een bepaald moment 
lijkt de robot heel sterk op ons, maar mist hij toch nog enkele belangrijke 
elementen. Zijn huidskleur is bijvoorbeeld te bleek of zijn bewegingen zijn 
niet helemaal menselijk. Deze robots gaan we net heel akelig en afstote-
lijk vinden. We zijn beland in de griezelvallei (de uncanny valley), met als 
dieptepunt een levend lijk, een zombie. 
Dit overkwam de Japanse robotbouwer Ishiguro die een kopie van zijn 
dochter maakte. Het meisje was zo geschrokken van haar spiegelbeeld 
dat ze het lab van haar vader niet meer in durfde. Tegenwoordig slaagt 
deze professor er echter in om deze vallei te overbruggen en de robot-
klonen weer sympathieker te maken.
Hetzelfde verhaal speelt ook bij computeranimaties. Dat zou de commer-
ciële flop van de film Final Fantasy: the Spirits Within wel eens kunnen 
verklaren. Alhoewel er veel geld gespendeerd is aan deze film, bevonden 
de karakters zich waarschijnlijk in de griezelvallei, waardoor het publiek 
massaal afhaakte. Om uit deze zone te blijven, kiezen sommigen voor de 
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linkerkant met figuren zoals Shrek of de karakters uit The Incredibels. 
Men kan ze echter ook door een verbeterde techniek over de vallei heen 
laten springen zoals dat gebeurde met Gollum uit The Lord of the Rings.

 

 

De ‘uncanny valley’ of griezelvallei.

Robotiquette
Om te passen in onze maatschappij moeten robots ook onze sociale re-
gels volgen. Dat zijn vaak ongeschreven wetten. Zo bestaat er geen hand-
leiding voor hoe je iemand moet kruisen in een gang. Toch weet iedereen 
dat je de ander best niet te dicht nadert, maar anderzijds past het ook 
niet om er met een wijde boog omheen te lopen. Je moet dus de juiste 
afstand weten te vinden. Een ander voorbeeld is de juiste afstand houden 
tijdens het wachten in een rij. Zo heeft iedereen immers behoefte aan 
een persoonlijke ruimte rond zich en wie deze ruimte mag binnenkomen, 
wordt bepaald door de relatie die we met de naderende persoon hebben. 
Zo definieerde de Amerikaan Hall vier zones: de intieme zone (0-45 cm) 
is enkel voor mensen die je echt goed kent of liefhebt. In de persoonlijke 
ruimte (45-120 cm) vinden de normale gesprekken plaats. Je kan iemand 
een hand geven en de gelaatsuitdrukking en armbeweging van je  
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gesprekspartner zijn goed te zien. In de sociale zone (120-360 cm) vinden 
veel formele, maar kortdurende en oppervlakkige contacten plaats. In de 
publieke zone ten slotte treed je voor een groep op.

In een gesprek kijk je normaal gesproken je gesprekspartner aan. De ca-
mera’s in het hoofd van de robot zoeken daarom het gezicht en de ogen 
van hun gesprekspartner. Sommige robots onthouden zelfs het gezicht 
om deze mensen later opnieuw te herkennen. Maar een robot die de hele 
tijd naar je staart, komt ook ongemakkelijk over.
Tijdens een gesprek ben je ook wel eens even afgeleid, bijvoorbeeld als 
er iemand binnenkomt of als er iets beweegt. Daarom laten de onderzoe-
kers de camera bewegingen detecteren en de robot daarop reageren. 
Met nog enkele andere trucjes, zoals de robot met zijn hoofd doen bewe-
gen en met zijn ogen knipperen, gedraagt het robothoofd zich sociaal. 
Het is heel belangrijk dat het tijdsverloop tussen een actie van de ge-
sprekspartner en de reactie van de robot niet te groot is. Al die bereke-
ningen moeten dus vliegensvlug gebeuren. In dit domein leveren psycho-

logen een bijdrage om de robotiquette op te stellen.

  

De PEOPLEBOT wordt gebruikt om te bestuderen 
hoe een robot het best een persoon kruist in een 
gang.

Een man toont zijn nieuwe horloge aan KISMET. 
Vermits de robot zijn hoofd en ogen draait op 
huidskleur en beweging lijkt het alsof KISMET 
intelligent is.
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• MEDISCHE ROBOTS
Robots worden meer en meer gebruikt in de medische sector. Chirurgen 
moeten heel precieze handelingen uitvoeren bij operaties. Robots kun-
nen de chirurg daarbij een handje helpen. In plaats van een lange snede 
in de buik te maken, worden er nog slechts vier kleine gaatjes in ge-
maakt, waarlangs vier robotarmen het lichaam binnendringen. Daardoor 
herstelt de patiënt nadien vlugger en is de kans op infecties en complica-
ties flink kleiner. Op een van de robotarmen is de camera bevestigd en op 
de andere drie de grijpertjes die de operatie zullen uitvoeren. De chirurg 
kijkt met een 3D-bril en bedient de robot en de grijpertjes via hendels.
Deze manier van opereren biedt heel wat voordelen. Als de hendel bij-
voorbeeld 1 cm beweegt, bewegen de grijpertjes slechts 1 mm. De chi-
rurg kan bijgevolg veel preciezer werken. Vooraf wordt de zone bepaald 
waarin de grijpertjes mogen werken om zo vitale delen te beschermen. 
Wanneer de handen van de chirurg mochten trillen, wordt deze trilbewe-
ging eruit gehaald door de robot. De grijpertjes meten ook de kracht en 
geven die door aan de hendels. De chirurg voelt dus een verschil wan-
neer hij door zacht weefsel 
of door bot snijdt. Boven-
dien hoeft de chirurg zich 
niet eens in dezelfde ruimte 
te bevinden als de patiënt. 
De eerste operatie over grote 
afstand vond plaats tussen 
Straatsburg en New York.

  
De DA VINCI-operatierobot.

Een robotvoet
Hugh Herr is een gedreven alpinist. In zijn jeugd kwam hij vast te zitten 
tijdens een sneeuwstorm waarbij zijn beide voeten bevroren en moesten 
worden afgezet. Nu ontwikkelt hij als roboticaprof zijn eigen robotvoeten, 
ook wel enkelvoetprothesen genoemd. De meeste prothesen zijn passief 
en kunnen niet bewegen. Stappen met een zo’n kunstvoet kan je vergelij-
ken met stappen met gesloten skilaarzen. Dat loopt heel moeilijk, het 
kost veel energie en moeite en het gaat ook nog een stuk trager.  
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Hugh Herr rustte zijn robotvoet uit met een motor, veren, sensoren en 
een computer om hem te helpen bij het stappen. De motor met de veer 
neemt de rol van de kuitspieren en achillespees op zich. Via de sensoren 

kan de robotvoet bepalen hoe de persoon wenst te 
stappen: snel of traag, trap op of trap af of zitten 

op een stoel.

  

De enkelvoetprothese van MIT-professor 
Hugh Herr heeft een motortje en een 
veer om hem te helpen bij het stappen.

Een robot bedienen door na te denken
Sommige onderzoekers gaan nog verder en willen de robot besturen 
door er alleen maar aan te denken. Hiervoor moeten de elektrische sig-
nalen van de hersenen of de zenuwen afgetapt worden. Daarvoor worden 
elektrodes geplakt op de huid bovenop de spier (elektromyografie - emg) 
of met een soort muts op het hoofd (elektro-encefalografie - eeg). 
Jesse Sullivan is zijn beide armen kwijt. Bij hem werden de zenuwen, die 
normaal tot aan de hand lopen, verbonden met zijn borstspieren. Elek-
troden, bevestigd op die spieren, detecteren de prikkels en geven die 
door aan de computer van zijn robotarm. Wil Jesse zijn hand sluiten, dan 
zegt hij tegen zichzelf: “Sluit hand”. Zijn hersenen zenden een signaal 
naar de hand, want die weten niet dat de hand verdwenen is. Dit signaal 
wordt door de elektrode opgevangen en de computer beveelt de motor 
van de robothand om zich te sluiten. Na een intensieve training kan Jesse 
nu al aardig overweg met zijn robotarm.
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Op eenzelfde wijze kan een patiënt ook zijn rolstoel besturen, simpelweg 
door te denken waar hij naartoe wil. Op het scherm van de BRAIN 
CONTROLLED WHEELCHAIR verschijnen verschillende vakken met doe-
len waarheen de robotrolstoel kan rijden. De patiënt 
concentreert zich op één van die knoppen. De 
muts met elektrodes registreert de daardoor 
opgewekte hersenactiviteit en kan zo weten 
waar de robotrolstoel naartoe moet.

   
Jesse Sullivan kan zijn beide armen 

bedienen door er gewoon aan te 
denken. De elektrodes zijn 

aangebracht op zijn borst.

  
BRAIN CONTROLLED WHEELCHAIR, een intelligente  
robotrolstoel.

 
Voor een andere methode om hersensignalen af te tap-
pen, is een operatie nodig. Tijdens die ingreep worden 

pinnetjes in de hersenen of op de uiteinden van de zenu-
wen ingeplant, die de signalen in het lichaam opvangen. 

In de hersenen van een aap werden zo een honderdtal pinne-
tjes aangebracht, elk pinnetje fijner dan een haar. De aap werd 

geleerd om een joystick te bedienen om daarmee het pijltje op een beeld-
scherm naar een doel te brengen. Ondertussen onderzocht een computer 
de elektrische signalen van de hersenen om de beweging van de arm te 
voorspellen. In een volgende stap werd het pijltje niet meer bediend door 
de joystick, maar rechtstreeks door de signalen vanuit de hersenen. Op 
een bepaald moment had de aap door dat hij de joystick helemaal niet 
meer nodig had om het spel te spelen. 
Met dezelfde technologie wordt nu ook geëxperimenteerd bij mensen. 
Matthew Nagle, verlamd vanaf zijn nek, bedient nu met zijn hersenen een 
cursor op het computerscherm om bijvoorbeeld e-mails te lezen of een 
robothand te commanderen. Een mens die zulke robotelementen kreeg 
ingeplant, noemt men een cyborg. Letterlijk betekent dit een wezen dat 
half mens, half machine is.
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Een aap eet met een robotarm die hij  
aanstuurt met zijn gedachten.

Kevin Warwick is de eerste cyborg. In zijn arm 
werd een chip ingeplant die verbonden werd met 
zijn zenuwstelsel en waarmee hij een robotarm 
kan besturen. Ook zijn vrouw had een dergelijke 

chip ingeplant waardoor ze elkaar via het internet 
konden ‘voelen’.

   

Alhoewel deze persoon volledig 
verlamd is, kan hij een computer 
bedienen.

De pinnetjes die worden ingeplant in de hersenen.

96

© Motorlab,  University of Pittsburgh

© Mark Gasson - icube.co.uk

© Matthew McKee / Cyberkinetics



De sterkste mens ter wereld 
Exoskeletons zijn uitwendige skeletten die aangedreven worden door 
motoren. Een groot deel van de energie, nodig voor het optillen van zware 
lasten, komt dus van een externe energiebron. Het moeilijkste hierbij is 
de gebruiker vrij te laten bewegen. Het exoskeleton moet de bewegings-
intentie van de gebruiker opmeten en die kracht versterken. 
De Japanse robot HAL wordt gebouwd voor gebruik in ziekenhuizen om 
patiënten uit bed te tillen en oudere mensen met verzwakte spieren weer 
mobiel te maken. Hun laatste versie, HAL-5, kan 80 kg tillen, het dubbele 
van wat een gezonde man kan dragen zonder het exoskeleton. De machi-
ne wordt ook niet zo snel moe als onze spieren. 
Het exoskeleton wordt gecontroleerd door twee mechanismen. Enerzijds 
wordt via elektrodes de spieractiviteit gemeten en doorgestuurd naar de 
computer van HAL-5. Anderzijds past een tweede controle unit de bewe-
ging aan zodat die soepel verloopt. In het begin registreert de robot de 
normale bewegingen van de gebruiker en slaat die op in zijn geheugen. 

Later herkent de computer de gewenste bewegingen en past 
de controle van de robot daarbij aan. 

   
HAL-exoskeleton helpt bij het optillen van zware objecten.

MAN-MACHINE SYNERGY EFFECTOR (MMSE) 
kan zowel een ei oppakken als een bank in de 

lucht houden, en dit allemaal moeiteloos en met 
één hand.
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Revalideren per robot
Dergelijke toestellen worden ook gebruikt om mensen opnieuw te leren 
bewegen. Na een ernstig ongeval kan je ruggenmerg beschadigd zijn en 
raak je verlamd. Het ruggenmerg bevindt zich in de ruggengraat en is 
een bundeling van zenuwen die de signalen van de hersenen naar de 
spieren sturen. Omgekeerd sturen ze ook gevoelssignalen uit armen en 
benen terug naar de hersenen. Een beschadiging van het ruggenmerg 
kan ertoe leiden dat de aansturing van de spieren in het gedrang komt en 
het gevoel verdwijnt. De plaats van de onderbreking bepaalt welk deel 
van je lichaam verlamd is: hoe hoger het ruggenmerg beschadigd is, hoe 
groter het deel van je lichaam dat verlamd is. Wanneer niet alle zenuwen 
onderbroken zijn, kunnen de overgebleven zenuwen de functie overne-
men van de beschadigde zenuwen. Hiervoor moet de patiënt veel trainen, 
bijvoorbeeld met behulp van een kinesist die je opnieuw leert stappen. 
Dat vraagt van de kinesist heel wat inspanning omdat hij de benen van de 
patiënt telkens moet optillen om de stapbeweging voor te doen. Om het 
revalidatieproces te versnellen en de belasting van de kinesist te vermin-
deren, worden nu staprevalidatierobots ontwikkeld. De robotbenen wor-
den vastgehecht aan de verlamde benen van de patiënt. De robot begint 
te stappen en doet zo de beweging voor aan de patiënt. Na een langduri-
ge training ziet men dat de patiënt opnieuw leert stappen. Dergelijke be-
handeling heeft ook positieve effecten bij andere oorzaken van bewe-
gingsstoornissen zoals een beroerte.

     Staprevalidatierobot LOKOMAT leert de patiënt opnieuw stappen.

Met behulp van virtuele 
realiteit doet de patiënt 

oefeningen om de 
spieren van zijn 

hand en vingers 
te revalideren.

© Images courtesy of Hocoma AG, Switzerland

© Darwin Caldwell - 
University of Salford



Een robot in een pilletje
Robots kunnen heel klein gemaakt worden, klein genoeg zelfs om ze in 
een pilletje te steken. Na het inslikken van dat pilletje lost de wand op en 
kan het robotje op eigen houtje bijvoorbeeld in je darmen gaan rondkijken 
en daar beelden maken. De ENDOSCOPIE LEGGED CAPSULE is zo’n ro-
botje. Het meet niet meer dan 25 op 11 mm en kruipt met zijn twaalf po-
tjes rond in je lichaam. Dat is heel wat comfortabeler dan de klassieke 
manier waarop de dokter normaal in je darmen rondkijkt: de colonosco-
pie. Daarbij wordt een buigzame darm langs de aars naar binnen ge-
bracht, wat onplezierig en soms ook pijnlijk is. 
Andere toepassingen zijn het opmeten van de temperatuur, medicijnen 
op een bepaalde plaats toedienen of stalen van weefsel nemen om ze later 
te onderzoeken. Het robotje wordt aangedreven door twee mini-elektrische 
motoren met een doormeter van 4 mm en een totale lengte van 16 mm. 
Je kunt zo’n robotje ook langs een klein sneetje in het lichaam inbrengen. 
Het wordt dan bestuurd met behulp van een magnetisch veld in de nabij-
heid van de patiënt. 
Men hoopt in de toekomst nog kleinere robots te maken die in je aders 
kunnen rondzwemmen en daar kleine operaties uitvoeren om bijvoor-
beeld aderverkalking te verwijderen, kankercellen onschadelijk te maken 
of nierstenen te verbrijzelen. Daarvoor gebruikt men de zogenaamde na-
notechnologie, een technologie die materialen ontwikkelt die niet groter 
zijn dan een atoom of een molecule.

  

De ENDOSCOPIE LEGGED CAPSULE waarmee je 
het inwendige van de mens kunt bekijken.

  
Robotje van 1 mm doormeter dat in je 

bloedvaten wordt voortgedreven door een magnetisch veld 
buiten het lichaam.
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Een robot krijgt een kind!
Misschien heb je al wel eens een pop moeten reanimeren tijdens een 
EHBO-cursus. Eerst moest je de belangrijkste levenstekenen nakijken: 
de ademhaling en de hartslag. Veel kon je echter niet waarnemen. Met 
roboticatechnieken tracht men dergelijke medische poppen levensechter 
te maken om geneeskundestudenten beter op te leiden. Zo oefenen de 
studenten verloskunde bevallingen met de robot NOELLE. De hartslag 
en andere vitale kenmerken van de baby en de moeder worden op een 

monitor getoond. De lesgever kan, via de computer, de bevalling 
normaal doen verlopen, maar hij kan ook allerlei complica-

ties laten optreden, bijvoorbeeld een stuitligging waar-
door de babyrobot met een keizersnede geboren moet 

worden. Of hij kan de babyrobot een blauwe kleur 
geven wat wijst op zuurstofgebrek. 
 
Met de robot NOELLE oefenen geneeskunde-

studenten bevallingen.
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• MILITAIRE ROBOTS
Helaas zijn ook militairen al geruime tijd geïnteresseerd in robots. In 
WOII gebruikten de Duitsers al een rupsvoertuigje, de GOLIATH, dat ze 
via een lange kabel bedienden en tot ontploffing brachten. De voordelen 
van militaire robots spreken voor zich. Robots vertonen geen emoties en 
kunnen doden zonder medelijden of spijt. Slechts één procent van de 
menselijke soldaten is daartoe in staat. Het verlies van een robot is min-
der erg dan een soldaat die het leven laat: hij laat geen gezin en familie 
achter. Er wordt dan ook, vooral in Amerika, heel wat geld gepompt in de 
ontwikkeling ervan. Maar ook Zuid-Korea wil graag een robotleger op 
poten zetten om de beruchte grens met Noord-Korea te verdedigen. 
Hoewel zulke robots al erg actief zijn in films en daarmee heel wat men-
sen schrik aanjagen, is de echte robotsoldaat nog veraf. Robots zijn dik-
wijls nog heel kwetsbaar en ze zijn zeker nog niet onafhankelijk. Wie is 
immers vriend en wie vijand? Kent de robot het verschil tussen een bur-
ger en een soldaat? Wat als de robot geschaakt wordt door de vijand en 
van kampt wisselt? Momenteel worden ze dan ook meestal van op af-
stand bediend of zijn ze man in the loop. Dat betekent dat de finale be-
slissing moet genomen worden door menselijke tussenkomst. Toch zijn 
robots de manier van oorlogsvoering helemaal aan het veranderen. Deze 
soldaten hoeven immers niet meer in het oorlogsgebied aanwezig te zijn. 
Militaire robots vindt men zowel terug te land, ter zee als in de lucht. 

 

Door de Britten buitgemaakte GOLIATH-
rupsvoertuigen
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Te land...
De PACKBOT van iRobot is een voertuig met rupsbanden dat zijn came-
rabeelden doorstuurt naar de computer van een soldaat, die zelf ergens 
veilig opgesteld staat. De robot wordt eropuit gestuurd om de omgeving 
te verkennen. De PACKBOT werd onder andere gebruikt om te zoeken 
naar Osama bin Laden in de grotten van Afghanistan. Een andere toepas-
sing is het onschadelijk maken van bommen. Daarvoor wordt de robot 
uitgerust met een bijzondere sensor die resten van explosieven ruikt. 
Deze robots zijn bovendien erg robuust. Ze kunnen van de derde verdie-
ping naar beneden vallen zonder te breken, snelheden halen van 13 km/
uur en doorheen plassen rijden. Toch zijn ze klein genoeg om in de rug-
zak van een soldaat te passen. 

De TALON SWORDS is een robotchassis 
waarop verscheidene wapens vastge-

hecht kunnen worden die tot een 
bereik van 1 km bediend kunnen 

worden.

 
TALON 3B maakt een landmijn 
onschadelijk. De robot wordt vei-
lig vanop afstand bediend.

  
Met zijn flippers aan 

de voorkant hijst de 
PACKBOT zich gemakkelijk over hindernissen heen.

De PACKBOT wordt 
door het raam naar 

binnen gegooid om 
aan zijn missie te 
beginnen.

© U.S. Navy photo by Robert R. McRill

© iRobot Corp.



De TALON SWORDS wordt 
uitgerust met ver-
schillende types 
wapens.

 Met het SARCOS EXOSKELETON hoopt men een 
supersoldaat te maken. Vijfhonderd keer na elkaar 100 

kg optillen, is geen probleem meer.

Ter zee...
Onderwaterrobots (Autonomous Underwater Vehicle - AUV) 
worden ingezet om te zoeken naar mijnen. Door middel van de TRANSP-
HIBIAN kan een gebied in zestien uur ontmijnd worden, terwijl duikers 
zonder deze technologie daarvoor 21 dagen zouden nodig hebben. Deze 
taak is moeilijker dan op het eerste gezicht lijkt: hoe dichter je bij de kust 
bent, hoe meer andere voorwerpen (afval, rotsen en wrakken) door de 
robot als mogelijke mijnen gedetecteerd worden. 
Onderwaterrobots worden vaak door een schroef aangedreven. 
Moeten de robots niet zozeer lange afstanden afleggen, maar 
vooral goed kunnen manoeuvreren, dan worden er be-
weegbare schroeven aan de zijkanten geplaatst. Zo kan 
de robot in alle richtingen bewegen. Een robot die 
zwemt met vinnen zoals een vis in plaats van met 
schroeven blijkt echter voordeliger te zijn.

Met de beweegbare schroeven aan de zijkant 
is de TALISMAN heel manoeuvreerbaar.

© 2005 BAE Systems. All rights reserved

De onderwaterrobot HUGIN is klaar om te 
water te worden gelaten. 

© Photo by courtesy of Kongsberg Maritime

Met zijn vinnen zwemt 
TRANSPHIBIAN alle kanten uit. 

© Nekton Research
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...en in de lucht
Spionagevliegtuigen vliegen boven vijandelijk gebied om de troepenbe-
wegingen in kaart te brengen. Vermits er geen piloot in zit, kunnen deze 
tuigen lange tijd in de lucht blijven en meer risico nemen. Zo heeft de 
MQ-1 PREDATOR – een unmanned aerial vehicle (UAV) of vliegtuig zonder 
piloot – al heel wat missies achter de rug in verschillende conflictgebie-
den: de Balkan, Afghanistan, Bosnië, Servië, Irak en Jemen. Een sub-
klasse van de UAV is de Unmanned Combat Air Vehicle (UCAV). Deze 

heeft wapens aan boord om doelen aan te vallen.

   
MQ-1 PREDATOR.

© U.S. Air Force photo

Prototype van de BOEING X-45 
UNMANNED COMBAT AIR VEHICLE 

lanceert een bom.
© Boeing Photo

Ook de heel kleine robotvliegjes, de ROBOBUGS, zijn in trek bij 
de militairen. Bij een vliegtuigkaping zouden de robotvliegjes het 
vliegtuig ongezien kunnen binnendringen en zo het doen en laten van de 
kapers registreren. Het design is echter niet alleen maar een kwestie 
van verkleinen naar een piepklein formaat. De wetten van de aerodyna-

mica zijn heel anders op die kleine schaal. Ook het 
produceren van de nodige motoren, scharnieren en 

vleugels vereist speciale constructietechnieken.

Dit robotje weegt 60 milligram en heeft een 
vleugelwijdte van 3 cm. Met zijn flapperende 
vleugels kan het vliegen, maar voorlopig is het 
wel nog onbestuurbaar.

© Courtesy of the lab of Robert Wood, Harvard School of Engineering and 
Applied Sciences



• INSPECTIE- EN EXPLORATIEROBOTS

Geen astronauten, maar robonauten
Op moeilijk bereikbare of gevaarlijke plaatsen is het dikwijls interessan-
ter om robots in te zetten in plaats van mensen. De twee Mars Explorati-
on Rovers, de SPIRIT en OPPORTUNITY, werden in 2003 naar Mars ge-
stuurd om daar het oppervlak te onderzoeken en naar water te speuren. 
Hoewel ze voor slechts drie maanden dienst ontwikkeld waren, zenden 
ze vandaag nog steeds hun bevindingen naar het aardstation. Robots die 
op verre afstand werken, moeten zelfstandig beslissingen kunnen nemen 
omdat het voor een communicatiesignaal 22 minuten duurt om de afstand 
Mars-Aarde-Mars te overbruggen.
Ook de missie van de marslander PHOENIX bestaat erin op de Rode Pla-
neet naar sporen van water te zoeken, een noodzakelijke voorwaarde op-

dat er ooit leven op Mars zou kunnen geweest zijn. De weten-
schappers zijn er immers van overtuigd dat er op de 

landingsplaats bevroren water onder het oppervlak zit. De 
2,3 meter lange robotarm graaft in de grond en brengt 
bodemstalen in het chemisch lab waar ze 
verder onderzocht worden.

   
De MARS EXPLORATION ROVER 

verlaat zijn landingsbasis om op 
zoek te gaan naar water.

Beeld genomen door de 
OPPORTUNITY, waarbij de 
robotarm duidelijk te zien is.

 
Met grote precisie wordt de marslander 
PHOENIX gemonteerd.
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ROBONAUT van de ruimtevaartorganisatie 
NASA zal moeten samenwerken met as-
tronauten en dezelfde werktuigen hante-
ren. De robot heeft daarom een gelijkaar-
dige vorm als wijzelf.

De ROTUNDUS is een robot met een onverwachte vorm: hij is bolvormig. 
Oorspronkelijk werd deze robot ontwikkeld voor de ruimteorganisatie 
ESA om het oppervlak van de planeet Mercurius te verkennen. Tijdens 
dergelijke missies moet de robot natuurlijk uitzonderlijke eigenschappen 
hebben op verschillende terreinen en heel sterk zijn. Zo kan hij bijvoor-
beeld zonder veel erg van drie meter hoogte vallen. 
Om de robot voort te bewegen, hebben de makers van ROTUNDUS iets 
heel ingenieus bedacht: ze maakten hem bolvormig. Een bol rolt tot zijn 
zwaartepunt het laagst ligt. Dan is hij in stabiel evenwicht. Binnenin de 
bol hangt een slinger, die naar beneden gericht is. Door de slinger steeds 
te verdraaien, blijft de bol rollen om weer in een stabiele toestand te ko-
men en dit in elke gewenste richting. De maximumsnelheid van de RO-
TUNDUS is 10 km/uur en de bol kan hellingen beklimmen tot 20°. Aan 
beide zijkanten zijn er glazen vensters voorzien voor sensoren zoals een 
camera. Daardoor kan deze robot niet alleen in de ruimte, maar ook voor 
veel andere toepassingen op aarde, zoals bewakings- en inspectieop-

drachten, ingezet worden.

  
De ROTUNDUS-inspectierobot: achter de 

twee glazen raampjes worden sensoren, 
zoals bijvoorbeeld een camera, gemon-
teerd.

© NASA

© Rotundus



Te gevaarlijk? Stuur een robot!
De robot IMR TYPE 1 kan zowel rijden als stappen. Op vlak terrein is het 
efficiënter om te rijden, maar omdat trappen opgaan met wielen onmo-

gelijk is, kan hij ook stappen. Hij is uitgerust met een camera die in 
verschillende richtingen kan gedraaid worden. Hij wordt ge-

bruikt als beveiligingsrobot in een fabriek of een kantoor-
gebouw.

 
Met de uitschuifbare camera kan de robot IMR TYPE 1 op 
inspectieronde vertrekken in fabriekshallen.

De RHEX is een robot die voortbeweegt via Whegs. 
Whegs is een combinatie van de woorden wheels (Engels 

voor wielen) en legs (wat benen betekent). De RHEX combi-
neert de voordelen van beide. Een hindernis die zich hoger be-

vindt dan de as van het wiel kan niet al rijdend overwonnen worden. Om-
dat deze robot ook benen heeft – met dezelfde lengte als de straal van 
het wiel – klimt hij er wel overheen. De robot beweegt bijgevolg uiterst ef-
fectief over oneffen terrein. Dergelijke robots worden ingezet na rampen 
zoals de terroristische aanslag van 11 september 2001 in New York om 
tussen de brokstukken op zoek te gaan naar overlevenden. Ze worden 
ook ingezet op terreinen die wegens instortingsgevaar te gevaarlijk zijn 
voor reddingswerkers. Bovendien kunnen deze robots door nauwe openin-
gen kruipen.

  
De RHEX beweegt zich uiterst behendig over oneffen 

terrein.

Deze slangachtige robot 
SOURYU II is ontwikkeld 
om na een aardbeving 
in het puin op zoek te 

gaan naar slachtoffers.

Hoofdstuk 4 - Toepassingen van robots

©Carnegie Mellon University, Michigan University, McGill University, 
University of California

©Hirose Fukushima Robotics Laboratory



De achtpotige DANTE die het heeft ge-
waagd om Mount Erebus, de meest 
actieve vulkaan van Antarctica, te 
verkennen.

 

WALLROBOT klimt tegen wanden 
omhoog.
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Robots spreken tot de verbeelding en worden dikwijls in films gebruikt. 
R2-D2 is de cruciale assistent van Luke Skywalker bij het redden van de 
prinses van de Death Star in de Star Wars-reeks. Samen met de huma-
noïde robot C-3PO vormt hij het komisch duo in de serie. In Terminator 
hebben de robots het echter niet zo op de mensen begrepen. De film 
geeft goed de vrees weer van heel wat mensen dat emotieloze robots ooit 
de mensen op een wreedaardige manier zouden overheersen. In Trans-
formers is er de strijd tussen de slechte robots, de DECEPTICONS en de 
goede robots, de AUTOBOTS, waardoor het voortbestaan van de mens-
heid aan een zijden draadje hangt.

In de sciencefiction-actiefilm RoboCop wordt een politieagent meedogen-
loos vermoord. Zijn hersenen en gezicht worden in een robot ingebouwd 
en de supermenselijke cyborg met de naam ROBOCOP is geboren. Zijn 
taak is het de hoge criminaliteit met veel geweld terug te dringen en de 
straten van de Amerikaanse stad Detroit schoon te vegen.
In I, Robot wordt de Amerikaanse stad Chicago geschetst in 2035 waar 
tegen dan humanoïde robots zo normaal zijn als auto’s. Al de robots wor-
den uitgerust met de drie wetten van Asimov waardoor het onmogelijk is 
dat ze een mens kwaad zouden doen. Tot een robot wordt beschuldigd 
van moord. 

DAVID, een androïdekind, is dan weer het hoofdpersonage in de film AI. 
Deze robot is de eerste die ook kan liefhebben. In de film wordt getoond 
hoe de maatschappij reageert op deze nieuwe bewoners. 

In de tekenfilm Robots is de wereld enkel bewoond door robots en wil een 
jonge geniale robot RODNEY de wereld verbeteren met zijn uitvindingen. 

ROBOTS
IN FILMS

HOOFDSTUK 
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WALL•E is de schoonmaakrobot uit de gelijknamige animatiefilm. Het is 
zijn taak de aarde op te ruimen. De mensen hadden die zo vervuild dat 
leven er onmogelijk werd. Oorspronkelijk waren miljoenen van deze 
schoonmaakrobots achtergelaten, maar ze faalden allemaal, op één na. 
Al 700 jaar voelt WALL•E zich behoorlijk eenzaam. Tot de robot EVE op 
zoek naar leven op de aarde terechtkomt en WALL•E verliefd wordt.

     
SONNY met Will Smith uit ‘I, Robot’.

RoboCop.

 

Rodney uit de animatiefilm Robots.

WALL•E

Geen echte robots, maar computeranimaties
De robots in deze films zijn meestal computeranimaties en 
bestaan dus niet. De techniek is nog niet ver genoeg gevorderd om zulke 
robots in het echt te maken. Mensen robotpakjes aandoen, zou echter al 
te doorzichtig zijn. Hoe wordt het dan wel gedaan?
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Echte acteurs spelen eerst voor hoe de robot moet bewegen. De acteur 
is volgekleefd met fluorescerende bolletjes. Verschillende camera’s ne-
men de beweging van die bolletjes in de ruimte op. De computer maakt 
daar vervolgens bewegende stokjesmodellen van waarop tekenaars de 
digitale robot ontwerpen. Soms worden deze animatiebeelden gemengd 
met beelden van een levensechte acteur. Zo is het gezicht van de robot 
SONNY uit de film I, Robot die van een echte acteur en zijn bewegingen 
ook. De rest is ontworpen door computers.

Met fluorescerende bolletjes wordt de beweging van de 
acteurs opgenomen. Het uiteindelijke beeld toont 
hoe robots uit de film ‘I Robot’ de futuristische 

Audi aanvallen .

 

Ook in reclamespots treden robots op. De Citroën C4 
auto transformeert zich in een gigantische dansende 

robot. In een tweede spot schaatst de robot over 
een bevroren meer. 

Hoofdstuk 5 - Robots in films

© Photos courtesy of Motion 
Analysis Corporation

© Citroën
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Een kunstenaar tracht via zijn creativiteit de toeschouwer mee op reis te 
nemen in een nieuwe wereld. Maar ook ingenieurs trachten met hun ro-
bots een nieuwe wereld te ontwerpen. De kunstenaar vertrekt echter 
vooral van expressie, smaak, gevoelswaarde en emoties, terwijl ingeni-
eurs eerder van realistische gegevens uitgaan om concrete problemen 
op te lossen. Toch zijn er heel wat raakvlakken tussen beide werelden en 
zoals kunstenaar-ingenieur Theo Jansen het zo mooi verwoordde: “De 
muren tussen kunst en engineering bestaan enkel in onze geest”. 

De Picasso’s onder de robots
Sommige industriële robotarmen blijken een kunstzinnige aanleg te heb-
ben. De KUKA-robot van Robotlab kijkt met zijn oog naar het model ter-
wijl hij met de pen in de hand het portret op een vel papier tekent. 
Andere robots houden meer van moderne kunst. MACHINA ARTIS 3.0 
van Carlos Corpa bestaat uit verschillende robots die een oppervlakte 

van 20 vierkante meter beschilderen op het ritme van 
muziek, gespeeld door... jawel robots. 

RAP (ROBOTIC ACTION PAINTER) van Leonel 
Moura rijdt over het doek en met zijn ge-

kleurde stiften die op en neer bewegen, 
schept de robot kunst. Kleursensoren en 

eenvoudige wiskundige regeltjes zijn het 
creatieve brein achter deze robotkun-
stenaar. RAP ondertekent trouwens 
zelf zijn schilderijen. 

      
Portretschilderende robot van Robotlab.

© Robotlab



De RAP (ROBOTIC ACTION PAINTER) 
met een van zijn schilderijen.

© Leonel Moura

Robots in samenspel met het publiek
Interactie met de omgeving is zowel voor een robot als 
voor een kunstenaar belangrijk. AUTOPOIESIS – wat 
letterlijk zelf makend betekent – is een robot ontworpen 
door Kenneth Rinaldo. Hij bestaat uit vijftien modules 
die via sensoren interageren met de bezoekers en onder-
ling communiceren via telefoonsignalen. Het project is 
als een kunstmatig bos waarin de robots zich naar de bezoeker toe bewegen. 

De CYBERFLORA-bloementuin van het Medialab bestaat uit vier verschil-
lende soorten robotbloemen. De bloemen openen en sluiten zich, bewegen 

en veranderen van kleur als de bezoekers ermee in interactie treden 
en dit alles op de tonen van zachte muziek. 

   
AUTOPOIESIS treedt in interactie met de bezoeker.
© Ken Rinaldo

De CYBERFLORA-bloementuin van Media Lab.
© Personal Robots Group, MIT Media Lab



Robots leven samen met dieren
Kunstenaars trachten ook een samenleving tussen levende organismen 
en robots tot stand te brengen. AUGMENTED FISH REALITY van Ken Ri-
naldo bestaat uit gerobotiseerde visbokalen. Sensoren detecteren de be-
wegingen van de vis, waarna de robot de visbokalen doet rijden. Zo kun-
nen de visjes elkaar gezelschap houden of juist de afzondering opzoeken. 
Het gesjirp van mannelijke krekels wordt door een groot robotinsect op-
gevangen en beantwoord met lichtsignalen en bewegingen. Zo tracht de 
moderne intelligente robot te communiceren met de eerste vormen van 
intelligentie bij insecten. Dit werk heet Small work for robots and insect.

   
Vissen kunnen al zwemmend de 

visbokalen doen rijden.

Krekels en een robotinsect 
trachten met elkaar te 

communiceren.
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Nieuwe levensvormen ontdekt
Theo Jansen bouwt skeletachtige wandelende constructies voortgedre-
ven door de wind.  Deze nieuwe vormen van leven wandelen langs de wa-
terlijn van het Noordzeestrand en worden bijgevolg STRANDBEESTEN 
genoemd. De beesten zijn niet gemaakt van eiwitten zoals reeds be-
staande levensvormen, maar van pvc-elektriciteitsbuizen. Om de opti-
male vorm en afmetingen van de benen te bepalen, schreef de kunste-
naar een computerprogramma waar verschillende beesten evolueerden 
van generatie op generatie om zich steeds te verbeteren, net zoals dit 
ook in de natuur gebeurt.
SKELETAL REFLECTIONS bootst menselijke gebaren na door enkel ge-
bruik te maken van de basis van de menselijke vorm: het skelet. De kun-
stenaar wil hiermee de dialoog voorstellen tussen mens en machine, 
kunst en technologie. 

De mechanische poppen ARTFORM N° 1, kunstobjecten van de Neder-
lander Mark Ho, bewegen niet zelf, maar de fijne mechaniek ervan is 
ronduit indrukwekkend. Het kostte de kunstenaar zes jaar om de 920 
handgemaakte onderdelen te vervaardigen uit brons en roestvrij staal. 

Alleen al in de hand zitten er 101 stuks. Hoewel de hu-
manoïde slechts 43 cm hoog is, bevat hij 80 me-

chaniekjes waardoor hij verschillende poses kan 
aannemen die het beeldhouwwerk zijn schoon-
heid en souplesse geven. 

 De mechanische poppen ARTFORM N° 1 van 
Mark Ho inspecteren het gereedschap waarmee 

ze vervaardigd zijn geweest. (zie ook volgende blz.)

   

Het STRANDBEEST van 
Theo Jansen loopt voortge-
dreven door de wind langs 

de waterlijn.

Hoofdstuk 6 - Robots in de kunst
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photography by Loek van der klis

© Louis Lemaire / Mark Ho - www.zoho.nl
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SKELETAL REFLECTIONS>

© Chico MacMurtrie / Amorphic Robot Works
© Strandbeesten.com - 
photography by Loek van der klis

STRANDBEESTEN<



Robots in muziekclips
De mysterieuze zangeres Björk bracht met de muziekclip voor All Is Full 
Of Love een hoogtepunt in de computeranimatie. De gerobotiseerde 
BJÖRK ligt in een robotkliniek ter reparatie. Nog voor alles gemonteerd 
is, komt ze een tweede versie tegen en dolverliefd beginnen ze elkaar te 
kussen terwijl de assemblagearmen onverstoord verder werken. De 
boodschap die de IJslandse zangeres wil brengen, is er één van schoon-
heid en eenvoud.
Een minder fraai beeld over robots wordt opgehangen in de clip Believe 
van de Chemical Brothers. Een arbeider heeft de waanvoorstelling dat 
een industriële robot hem achternazit tot bij hem thuis, op het openbaar 
vervoer en op het werk. Op het einde realiseert hij zich dat het allemaal 
een illusie was. 
In de clip Hell Yes geen computeranimaties voor de robots, maar de ech-
te QRIO’s van Sony. Het duurde drie weken voor de nodige bewegingen in 
de humanoïde robot geprogrammeerd waren. De zanger Beck zweeft als 
een spookachtig hologram boven het podium.

De 4 dansende QRIO robots van Sony gebruikt in de muziekclip ‘Hell Yes’ van Beck.
© Courtesy of Sony Corporation, Japan
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Robots staan op het punt ons dagelijks leven binnen te treden en het 
compleet te veranderen. Binnenkort zullen robots volwaardige leden van 
de maatschappij worden. Misschien bouwen jullie zelf robots met de 
LEGO Mindstorms NXT-kit of spelen jullie met ROBOSAPIEN of FURBY. 
Stofzuigrobots poetsen onze kamers en grasmaairobots zorgen steeds 
voor een geschoren gazon. Maar de verwachtingen zijn nog fantastischer: 
robots worden ontwikkeld om senioren te helpen. Dit om een antwoord 
te bieden op de steeds ouder wordende bevolking. Robots zullen gebruikt 
worden om bijvoorbeeld blinden te begeleiden. Robots zullen ingezet 
worden in ziekenhuizen om preciezer te opereren en geamputeerde lede-
maten kunnen vervangen worden door een robotbeen of  arm. Heel wat 
bedrijven zoals Microsoft en Intel zijn al op deze technologietrein ge-
sprongen, vooral gedreven door de grote markten die in het verschiet lig-
gen. Helaas worden robots ook ingezet voor minder nobele doelen. In 
Irak en Afghanistan zijn al heel wat robots actief voor spionage  en ver-
kenningsopdrachten. Maar ook robots uitgerust met machinegeweren 
zijn in volle ontwikkeling. Deze robots kan men bijgevolg gebruiken om te 
doden.

Het spreekt voor zich dat al deze mogelijke toepassingen vragen oproepen. 
Daarom zijn al verschillende onderzoekers in enkele landen bezig met de 
ontwikkeling van een ethische code voor robots. Deze code moet de regels 
bevatten die het samenleven met robots mogelijk maakt en bepaalt wat 
kan en niet kan. 
Wat moeten die regels dan juist inhouden? Dat is nog niet geweten. Er zijn 
immers heel wat vragen die beantwoord moeten worden. Mogen robots 
mensen pijn doen of zelfs doden? Wat met seks tussen een robot en een 
mens? Kan men verliefd worden op een robot en mag men trouwen met 
een robot? Wat met de technologiekloof tussen mensen die zich een ro-

HET GEWETEN
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bot kunnen veroorloven en diegenen die daarvoor niet genoeg geld heb-
ben? Een persoonlijke robot die nauw samenleeft met ons zal heel wat te 
weten komen over onze interesses en gewoontes. Wat met onze privacy? 
Mogen deze gegevens via het internet zomaar worden doorgegeven aan 
het bedrijf dat de robot heeft gefabriceerd, zoals Google nu reeds zoek-
termen bijhoudt en daardoor een precies beeld heeft van ons surfge-
drag? Wat als we ons naar huis laten rijden door onze robotchauffeur en 
hij heeft een ongeval. Wie is dan verantwoordelijk? Wij als eigenaar van 
de robot of het bedrijf dat de robot gemaakt heeft? Het is dus duidelijk 
dat, naast het technologisch gedeelte, ook de wetgeving met de ethische 
en sociale onderwerpen niet vergeten mag worden. Ze moet aan bod ko-
men in een breed maatschappelijk gesprek, zodanig dat wanneer deze 

toekomstige leden van de maatschappij voor onze deur staan, ze 
zowel hun rechten als plichten duidelijk zullen kennen.

 
ACTROID-DER is een verleidelijk mooie mevrouw, 

euh robot.

 PARTNER DANCE ROBOT leert je de 
danspasjes aan.

© System Robotics Laboratory, Tohoku University 
Nomura Unison Co,. Ltd, TroisO Co., Ltd.
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DE VIER WETTEN VAN ASIMOV

In 1941 beschreef Isaac Asimov de drie wetten waaraan een robot zich 
moet houden om het bestaan van de menselijke soort veilig te stellen.

1.  Een robot mag een mens niet verwonden, of door nalatigheid 
 toestaan dat een mens wordt verwond;
2.  Een robot moet doen wat hem door mensen opgedragen wordt, 
 behalve wanneer dit in tegenspraak is met de eerste wet;
3.  Een robot moet zichzelf beschermen, behalve wanneer dit in 
 tegenspraak is met de eerste of de tweede wet.

Later werd er de nulde wet aan toegevoegd die de mensheid boven de 
mens stelt:

0.  Een robot mag geen schade toebrengen aan de mensheid, of
 toelaten dat de mensheid schade toegebracht wordt door zijn 
 nalatigheid.

Deze wetten kunnen echter enkel gebruikt worden in een robot die beschikt 
over een eigen bewustzijn. Zoveel kunstmatige intelligentie hebben de 
hedendaagse robots nog niet. Toch zijn deze wetten de eerste belangrijke 
stappen om de discussie rond robotethiek te starten.

Boek van Isaac Asimov waarin voor het eerst 
de drie wetten beschreven stonden.

De MAARS-robot met heel wat 
vuurkracht. Deze robot voldoet 

dus niet aan de wetten van 
Asimov.
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• FIRST LEGO LEAGUE (FLL)
De FIRST LEGO League (FLL) is een wedstrijd voor kinderen tussen 8 en 
14 jaar. Elk jaar wordt er gewerkt rond een ander maatschappelijk of we-
tenschappelijk thema en moeten robots gemaakt worden die verschillen-
de taken volbrengen. In 2006 was het thema de Nano Quest en werd rond 
nanotechnologie gewerkt. In 2007 moest binnen het thema energie de 
Power Puzzle worden opgelost en moesten windmolens en dammen ge-
plaatst worden en elektriciteitscentrales van energie voorzien worden 
door de robots. In het seizoen 2008 is het thema Climate Connections en 
moet de opwarming van de aarde tegengegaan worden.
De zelfgebouwde LEGO-robot moet een vooraf gekend hindernissenpar-
cours zo goed mogelijk afleggen. Het team wordt ook ondervraagd over 
de technische aspecten van de robot en hoe er in teamverband gewerkt 
is. Het derde luik omvat het presenteren van het onderzoeksproject dat 
ze hebben uitgevoerd rond het centrale thema. Opzet is de kinderen op 
een toffe manier wetenschap en techniek te laten ontdekken. Deze wed-
strijd is razend populair. Elk jaar nemen er wereldwijd meer dan 100.000 
kinderen aan deel. 

    
Veel animo tijdens een FIRST 
LEGO League-wedstrijd.

ROBOT-
WEDSTRIJDEN
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• ROBOCUP
RoboCup heeft een droom... dat in 2050 een team voetbalrobots klaar 
staat dat kan winnen tegen de (uit echte mensen bestaande) wereldkam-
pioen. Ondertussen voetballen de robots tegen elkaar in verschillende 
divisies. Ze mogen onderling door middel van een draadloos netwerk met 
elkaar communiceren. Daardoor vliegen ze niet allemaal tegelijk naar de 
bal, maar ontwikkelen ze een spelstrategie. Menselijke tussenkomst is 
echter verboden. 
In de Small Size Robot League hangt er boven het veld een camera die de 
positie van de bal en de verschillende spelers door-
geeft. De kleine robots (ze moeten in een bol 
passen van 18 cm diameter) zijn uiterst 
snel en wendbaar, wat een heel actief 
spel geeft. 
In de Middle Size Robot League moe-
ten de spelers de nodige sensors aan 
boord hebben. Om de beeldherken-
ning te vereenvoudigen, wordt er ge-
speeld met een oranje bal en zijn de 
goals in geel en blauw geschilderd. 
In de Standard Platform League moet 
iedereen met dezelfde robot spelen. Vroe-
ger was dit het robothondje AIBO van Sony.
Vermits Sony de productie ervan stopzette, wordt er de komende jaren 
met de humanoïde NAO gespeeld. 
In de Humanoid League moeten de spelers twee benen, twee armen en 
een hoofd hebben en spelen ze twee tegen twee. Ze mogen enkel stappen 

en niet voortbewegen met wielen. Daarnaast 
moeten ze om ter snelst het veld overlopen 

en enkele tests ondergaan zoals navige-
ren tussen obstakels, dribbelen met 

de bal en passen geven naar de me-
despeler. Naarmate de technologi-
sche mogelijkheden verbeteren, 
worden ook de regels aangepast 
om zo goed mogelijk aan te sluiten 
bij de FIFA-regels. 

Voetballende robots: kunnen ze in 2050 
winnen van de wereldkampioen?

Hoofdstuk 8 - Robot-wedstrijden
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Wegens de grote technische moeilijk-
heid doen aan deze wedstrijd enkel 
universiteiten en onderzoeksinstel-
lingen mee. Toch is er ook een Juni-
orafdeling. De divisies binnen de Ro-
boCup junior zijn de voetbalrobots, de 
reddingsrobots en de dansrobots.

 Dansende robots uit RoboCup Junior.
© Julian van Lith, RoboCup Junior NL

• ROBO-ONE
Deze wedstrijd is in Japan heel populair en veel hobbyisten doen eraan 
mee. Enkel humanoïde robots mogen aan de start verschijnen. Tijdens 
de eerste demonstratiefase beoordeelt de jury de technische mogelijk-
heden van de robot. De robot moet zo tien stappen in tien seconden kun-
nen zetten en vanuit een liggende positie kunnen opstaan. In de tweede 
fase moeten twee robots, aangestuurd door een afstandsbediening, te-
gen elkaar vechten. De eerste robot die uit de ring valt, verliest. Om te 
winnen, moet de robot dus goed zijn evenwicht kunnen bewaren terwijl 
hij meppen uitdeelt of tracht zijn tegenstander omver te duwen. Wanneer 
de robot omvalt, moet hij zo snel mogelijk weer opstaan.

     
In de Robo-one-competitie vechten 

kleine humanoïde robots tegen 
elkaar.
© ROBO-ONE
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• ROBOT WARS
Robot Wars is de moderne versie van een gladiatorengevecht, waar tot 
op de tanden gewapende robots op leven en dood vechten. Deze wed-
strijd was heel populair dankzij de uitzendingen van de Britse zender 
BBC van 1997 tot 2003. De reglementen en de opdrachten veranderden 
elk jaar, maar het bekendste onderdeel was de strijd van man tegen man, 
of beter van robot tegen robot. De makers van de robots moesten hun 
robot via een zender leiden in de moordende strijd. Om de tegenstander 
te verschalken, rustten de makers de robot uit met cirkelzagen, bijlen en 
hydraulische knijpers. 
Het schouwspel voltrok zich in de apocalyptische arena. Om de spanning 
op te drijven was er in de arena veel vuur en rookwolken. Je kon de tegen-
stander ook in een put duwen, maar het meeste schrik hadden de robots 
van de huisrobots, die veel groter waren dan de deelnemers. Deze huis-
robots mochten elke robot die in hun sectie kwam (Perimeter Patrol 
Zone of PPZ) vakkundig in spaanders hakken en zagen. Bekende huisro-
bots waren MATILDA, SERGEANT BASH, SIR KILLALOT en DEAD METAL. 
De namen zeggen genoeg.

  
De beruchte huisrobot MATHILDA 
uit Robot Wars.
© Robot Wars photos courtesy of Mentorn Media. The Robot 
Wars TV series are produced by Mentorn Media and distributed 
by Mentorn International
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• DARPA URBAN CHALLENGE
De DARPA Urban Challenge is een wedstrijd waarin autonome voertuigen 
een parcours moeten afleggen. De prijzenpot voor de winnaar bedraagt 2 
miljoen dollar. Dit is dus geen wedstrijd voor een hobbyist. Enkel bekende 
onderzoekscentra verschijnen aan de start. De wedstrijd is dan ook 
aartsmoeilijk. De eerste competitie vond plaats in 2004 in de Mojave-
woestijn. The Red Team van CMU geraakte het verst: 11,78 km, slechts 
5% van het totale geplande parcours. In 2005 vond de tweede editie op-
nieuw plaats in de woestijn. 
Vlak voor de wedstrijd begint, krijgen de teams een set gps-coördinaten. 
De opgegeven coördinaten blind volgen, volstaat  echter niet. Het opge-
geven parcours ligt immers soms net naast de weg, voor een gedeelte 
zelfs in ravijnen. Daarom wordt de auto ook uitgerust met laserscanners 
en camera’s om de weg te herkennen. 
In 2007 werd de wedstrijd nog moeilijker. Er moest toen namelijk gere-
den worden in een nagemaakte stad. Terwijl in de woestijn alles op zijn 
plaats bleef staan, reden er in de stad andere auto’s rond. En jawel, ook 
de robotauto’s moesten braafjes de verkeersregels volgen. 
Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de onderzoeksafdeling van het 
Amerikaans leger (DARPA - Defense Advanced Research Projects Agency). 
Zij willen dat hun legerkonvooien op termijn onbemand door de Iraakse 
woestijn en door steden kunnen rijden. Gelukkig kunnen we dankzij deze 
technologie ook veiligere personenauto’s maken. General Mo-
tors hoopt in 2015 zo’n auto op de markt te brengen. 

In de DARPA Grand Challenge moesten de robotvoer-
tuigen zelf hun weg vinden door de woestijn.

     
Ook de robotvoertuigen moeten zich aan de ver-
keersregels houden in de DARPA Urban Challenge. 

© DARPA



De meeste robots worden ontwikkeld in Japan. Maar ook in Vlaanderen 
en Nederland worden er volop robots ontworpen. Dit hoofdstuk geeft een 
beknopt overzicht van wat er in jouw buurt aan roboticaonderzoek ge-
daan wordt. Al deze projecten zijn ontwikkeld door jonge onderzoekers 
en hun proffen. Ook zij hadden vanaf jonge leeftijd interesse voor hoe 
mens en machines functioneren en bouwden met LEGO hun droompro-
jecten. Nu bouwen ze daar nog steeds aan verder. Ga ze eens opzoeken 
en vraag hen hoe jij je toekomst verder kunt uitbouwen binnen de robotica.

Vrije Universiteit Brussel (VUB) 
Aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) heeft de auteur gestudeerd en zijn 
doctoraat afgewerkt. Zijn onderwerp was de tweebenige stappende robot 
LUCY. Met dit project wou hij bestuderen hoe wij als mens stappen. Het 
bijzondere aan LUCY is dat ze niet wordt aangedreven door elektrische 
motoren, maar door biologisch geïnspireerde kunstmatige spieren. Die in-
zichten worden nu gebruikt om enerzijds een enkelvoetprothese te bouwen 
om mensen te helpen bij wie het onderbeen geamputeerd is. Anderzijds 

werd de techniek toegepast om de staprevalidatierobot 
ALTACRO te ontwikkelen die mensen weer leert stappen. 

De knuffelrobot PROBO zal een speelkameraadje 
worden voor langdurig gehospitaliseerde kinderen. 
De robot zal verschillende emoties kunnen waar-
nemen bij het kind en hierop gepast reageren met 
gezichtsexpressie en geluiden. Via een aanraak-
scherm in de buik kunnen didactische spelletjes 
gespeeld worden. Voor de onderzoekers is PRO-
BO een platform om artificiële intelligentie te tes-
ten.
 
De knuffelrobot PROBO.

127

ROBOTS 
ONTWIKKELD IN 
VLAANDEREN 
EN NEDERLAND

HOOFDSTUK 

9

© Vrije Universiteit Brussel



Het eerste prototype van de staprevalidatierobot 
ALTACRO.

De Vrije Universiteit Brussel is ook gekend 
voor het onderzoek naar Artificiële Intelli-
gentie onder leiding van prof. Luc Steels. Hun 

bekendste project is het Talking Heads-experi-
ment. Eén robot moest een object beschrijven 

dat hij kon zien op een bord, de andere robot 
moest dan raden over welk object het ging. Zo werd  

 onderzocht hoe taal tussen robots 
ontstaat en verder evolueert.

 
Twee robots kijken naar een bord en leren elkaar 

te begrijpen.

Koninklijke Militaire School (KMS) 
Belgen zijn internationaal gekend voor hun expertise in ontmijning. Zelfs 
als in voormalige oorlogsgebieden de vrede al lang hersteld is, zorgen 
mijnen nog voor veel slachtoffers, dikwijls onder de burgerbevolking. 
Ontmijning is daarom een belangrijk, maar ook een gevaarlijk en lang-
zaam proces. De Koninklijke Militaire School ontwikkelt samen met de 
VUB ontmijningsrobots. Ze hebben een moeilijke taak omdat de mijnen-

leggers er natuurlijk alles aan doen om de mijnen goed te 
verstoppen.

   

AMRU 5, een zespotige stappende 
robot.

Mijndetector gemonteerd op 
de robot HUNTER.
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Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven)
De onderzoekers aan de Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) ont-
wikkelen voornamelijk intelligente robotsystemen en geminiaturiseerde 
robots. Een eerste voorbeeld is de gerobotiseerde rolstoel SHARIOTO die 
rolstoelbestuurders helpt om op een intuïtieve en veilige manier rond te 
rijden. Hiertoe schat de rolstoel voortdurend in welk manoeuvre de ge-
bruiker wil uitvoeren, zoals het rijden door een deur of het volgen van 
een gang. Eens de rolstoel weet welk manoeuvre moet worden uitge-
voerd, kan hij de bestuurder hulp bieden bij de fijne rolstoelsturing zon-
der botsingen te veroorzaken.
Een mogelijke manier om dit te verwezenlijken, bestaat erin de hersen-
activiteit van de bestuurder op te meten met een muts die uitgerust is 
met elektrodes. Verder neemt de rolstoel ook zijn omgeving waar met 
behulp van ultrasone sensoren, laserscanners en wielsensoren. 
Bij het manoeuvreren, denkt de rolstoelbestuurder voortdurend aan de 
richting waarin hij of zij wil bewegen, bijvoorbeeld rechtdoor rijden of 
draaien naar links of rechts. Op basis van de opgemeten gedachten en de 
opgemeten omgeving schat de gerobotiseerde rolstoel dan in welk ma-
noeuvre de bestuurder wil uitvoeren. Op deze manier zijn zelfs mensen 
die van kop tot teen verlamd zijn nog in staat om volledig zelfstandig rond 
te rijden.

CIRCE is een miniatuurrobot die een vleermuishoofdje nabootst. Een 
echte vleermuis maakt gebruik van ultrasone geluiden om in het donker 
te kunnen vliegen. Hij slaagt erin veel meer informatie uit de terugge-
kaatste signalen te halen dan enkel de afstand. Zo kan hij vliegen in een 
ruimte waarin garendraden gespannen zijn zonder ze aan te raken. 
Met het CIRCE-hoofd willen onderzoekers uit Leuven en Antwerpen deze 
unieke eigenschap van vleermuizen onderzoeken. 
De Katholieke Universiteit Leuven werkt ook mee aan 
initiatieven om open source software te schrijven 
voor roboticatoepassingen.

   
SHARIOTO, een gerobotiseerde rolstoel die rol-
stoelbestuurders helpt om op een eenvoudige en 
veilige wijze rond te rijden. De bestuurder denkt 
na om de robotrolstoel te besturen, sensoren 
zorgen dat nergens tegenaan gereden wordt.

Hoofdstuk 9 - Robots ontwikkeld in Vlaanderen en Nederland
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CIRCE, een gerobotiseerd vleermuishoofdje.

 MANUS, een geavanceerde 
handprothese. 

Katholieke Hogeschool Limburg (KHLim)
Aan de Katholieke Hogeschool Limburg (KHL) wordt een robot ont-

wikkeld die volautomatisch een boomgaard oogst. Het visiesysteem her-
kent de appels en bepaalt of ze voldoende rijp zijn. De robotarm 
beweegt zich dan naar de rijpe appel toe en met een plukbe-
weging (om zijn as draaien en terugtrekken) wordt de ap-
pel zorgvuldig geoogst.

Robot om volautomatisch een boomgaard te oogsten.

Egemin
Egemin, een Belgisch bedrijf gespecialiseerd in industri-
ele automatisering, heeft de E’TL (EGEMIN TRAILER LOA-
DER)-robot ontwikkeld die automatisch paletten laadt en lost 
uit een vrachtwagen. Voordeel is dat er geen aanpassingen nodig zijn aan 
de vrachtwagen of de laadpoort. De robot herkent zelf de wanden en de 
lading en schikt de vracht optimaal in de laadruimte. Met deze robot ver-
mindert de kans op schade aan de producten en 
verhoogt de veiligheid op de werkvloer. Met 
vorkheftrucks gebeuren immers regel-
matig ongelukken. 

De E’TL-robot laadt en lost automatisch 
een vrachtwagen.
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Technische Universiteit Delft (TU Delft)
In Delft zijn de onderzoekers geïnteresseerd in hoe mensen wandelen 
om robots efficiënter en sneller te doen stappen. Ze vertrekken niet van 
ingewikkelde humanoïde robots die veel geld kosten, maar beginnen met 
een zeer eenvoudig model dat ze steeds verfijnen. De eerste robot, MU-
SEON WALKER, stapt enkel bergaf, want de robot heeft geen motoren. 
MIKE stapt over een vlakke vloer en wordt aangedreven door pneumati-
sche spieren. MAX kreeg een bovenlichaam. DENISE heeft slechts twee 
benen in plaats van vier, maar kan enkel rechtdoor stappen. FLAME stapt 
ook zijdelings.
         
(v.l.n.r.) MUSEON WALKER, MIKE, MAX, DENISE en FLAME van de Technische 
Universiteit Delft.

Universiteit Twente (UT)
Ook in Twente werken de onderzoekers aan een stappende robot, hier-

voor hebben ze de robot DRIBBEL ontwikkeld. Om de 
robot eerst in de computer te ontwerpen en te si-

muleren, hebben ze hun eigen software 
20sim ontwikkeld. De staprevalidatie-

robot LOPES wordt ontwikkeld om 
patiënten weer te leren stappen.

De stappende robot 
DRIBBEL.

Staprevalidatierobot LOPES.

Hoofdstuk 9 - Robots ontwikkeld in Vlaanderen en Nederland
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Philips Eindhoven
Verschillende werknemers van Philips Eindhoven hebben een RoboCup-
team opgericht. Hun robots, die spelen in de Midsize Robot League, heb-
ben al verschillende prijzen gewonnen.
ICAT is een onderzoeksplatform om de mens-robot-interactie te bestu-
deren en wordt ter beschikking gesteld van onderzoeksinstellingen zoals 
de Universiteit van Amsterdam. Via 13 servomotoren kan de robot zijn 
ogen, wenkbrauwen, lippen en hoofd be-
wegen om verschillende gezichtex-
pressies te tonen.

  
De ICAT van Philips is bedoeld 

om de mens-robot-interactie te 
bestuderen.

Technische Universiteit Eindhoven (TUE)
De Nederlanders hebben iets met voetbal, want ook de Technische Uni-
versiteit Eindhoven (TUE) heeft een team voetballende robots onder de 
naam TECH UNITED.

  
De laatste hand wordt gelegd aan de robotspelers van 

TECH UNITED.
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Dutch Robotics 

Drie Nederlandse technische universiteiten (Twente, Eindhoven en 
Delft) hebben de krachten gebundeld onder de naam Dutch Robotics 
om een team humanoïde robots naar de voetbalwedstrijd RoboCup 
te sturen. TULIP is de naam van hun voetbalrobot en graag zouden 
ze er veel prijzen mee winnen. Toch is het er de onderzoekers 
vooral om te doen de technologische knowhow te verbeteren. In 
competitieverband kan men de verschillende robots echt meten 
met elkaar.
 

TULIP, de voetbalster van het Dutch Robotics Team.

Rotec Engineering 
De TANKPITSTOP is de eerste autotankrobot die automatisch een auto 
voltankt. De robot opent het klepje van de benzinetank, schroeft de dop 
open, vult de tank met de juiste brandstof en sluit vervolgens alles weer 
netjes af. Hij werkt echter alleen voor doppen die niet geopend moeten 
worden met een sleutel. Bij aankomst herkent de robot het merk, model 
en type van de auto en weet zo welke handelin-
gen hij moet uitvoeren. Met dit systeem 
kan de robot 80 procent van de auto’s 
bedienen.

 
De TANKPITSTOP vult de tank 

van je auto zonder dat je hoeft 
uit te stappen.
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De Vrije Universiteit Brussel speelt al 
meer dan 20 jaar een pioniersrol in 

wetenschapscommunicatie in België. 
Een belangrijk deel van de exper-
tise van de Cel Wetenschapscom-
municatie is het uitwerken van 
aantrekkelijke en educatief ver-

antwoorde projecten voor jongeren 
zoals RoboCup Junior. Wij willen 

jongeren interesseren voor wetenschap 
en techniek. Een overzicht van onze projecten 

kan je vinden op www.wetenschapscommunicatie.be.

Na de RoboCup Junior kan je als 18 plusser aan de VUB ingenieurs-
wetenschappen studeren met vakken als robotica. Onze maat-
schappij staat voor heel wat uitdagingen waar de expertise van de 
ingenieur vereist is. Ingenieurs zijn in heel wat disciplines aanwezig 
waaronder de robotica, maar eveneens voor het ontwikkelen van 
veiligere wagens, milieuvriendelijke elektriciteits-
centrales en high-tech systemen. Zij duwen 
de grenzen van de technologie steeds 
verder. Om meer te weten over deze op-
leiding of over studeren aan de Vrije 
Universiteit Brussel, bezoek dan de 
website van de faculteit Ingenieurs-
wetenschappen www.vub.ac.be/IR/.
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Soms moet je heel goed kijken om het op te merken. De Nationale 
Loterij speelt voortdurend een actieve rol in de samenleving. Elk 
jaar creëert ze kansen voor honderden projecten in de sociale, 
culturele, wetenschappelijke, humanitaire en sportieve sfeer. 
Kansen voor iedereen. En daarom vind je de Nationale Loterij ook 
daar waar je het niet verwacht.

DE NATIONALE LOTERIJ IS OOK DAAR
WAAR JE HET NIET VERWACHT.

Ad_NatLot_A4_NL.pdf   29/07/08   14:30:12
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KUKA maakt robots. Al 35 jaar lang. Onze 
robots lopen niet rond, zijn niet slim en ze-
ker niet gevoelig. Maar onze robots zijn 
wel sterk, ze kunnen tot 1000kg heffen. 
En ze zijn snel. En ze zijn nauwkeurig en 
ze zijn nooit moe. Onze robots worden in-
gezet om saaie jobs uit te voeren. Of ge-

vaarlijke jobs. En dat 24 uur per dag, dag 
in, dag uit. Zonder te stoppen. Onze robots 

worden ingezet om auto’s te bouwen, of ijskas-
ten, of om dozen te stapelen of om zoveel andere 

producten te maken.

Af en toe maken we ook andere ro-
bots. Robots voor pretparken bv, 
waar mensen op een stoel mee 
rondgezwierd worden. Of robots die 
frisdrank uitschenken. En we maken 
ook een aantal van de robots die je 
in dit boek terugvindt.

Meer informatie vind je op onze 
website www.kuka.be. 

© Kuka © Kuka



BEKIJK ZEKER OOK EENS DE WEBSITE:

WWW.ROBOCUPJUNIOR.BE

DAAR KAN JE HET BOEK 

‘LEGO-NXT’-BINNENSTEBUITEN
GRATIS DOWNLOADEN!

In dit boek zetten we de volgende stap: zelf met de 
LEGO Mindstorms NXT robot experimenteren. Deze 
bouwdoos biedt de mogelijkheid aan de beginner om 
zijn eerste stappen binnen de robotica te zetten. Ook 
heel wat gevorderde hobbyisten beleven nog steeds 
veel plezier aan diezelfde LEGO steentjes en bouwen 
er fantastische projecten mee. In dit boek staan leu-
ke projecten beschreven die je kennis laten maken 
met de verschillende mogelijkheden van deze 
unieke robot. De ideale start om jou droomrobot 
te realiseren!

�

LEGO-NXT
 

BINNENST
E-

BUITEN

Bram Vanderborght

ABIMO

UITGEVER
IJ   
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INLEIdING

Heb je het robotboek ROBOTS BINNENSTEBUITEN gelezen en geprikkeld geraakt om zelf je 

robots te bouwen en te programmeren, dan is de LEGO Mindstorms NXT robot een uitste-

kende keuze. Deze bouwdoos biedt de mogelijkheid aan de beginner om zijn eerste stappen 

binnen de robotica te zetten, maar ook heel wat gevorderde hobbyisten beleven nog steeds 

veel plezier aan diezelfde LEGO steentjes. Het aantal robots dat je ermee kan bouwen is dan 

ook ongelimiteerd. Of misschien reikt je doelstelling wel verder en wil je een wedstrijd voor 

LEGO robots winnen zoals de FIRST LEGO League of de RoboCup Junior? Dan maak je met 

het lezen van dit boek al een goede start. In het boek ROBOTS BINNENSTEBUITEN legden we 

eerst uit hoe de mens functioneert en vervolgens hoe een robot werkt. In dit boek zetten we 

de volgende stap: zelf met robots experimenteren. Eén voor één zullen we de verschillende 

functies van de NXT belichten en stap voor stap de programma’s uitleggen om deze functies 

optimaal te benutten. Verwacht in dit boek echter geen recepten of bouwplannen voor de 

“ideale” robot . Want als iedereen dezelfde robot bouwt is de fun er ook snel af. Verwacht wel 

al de nodige ingrediënten om jou droomrobot te realiseren. 

De Youtube videos van de verschillende projecten staan op www.robocupjunior.be. Op de site 

staan eveneens de voorbeeldprogramma’s die uitgelegd worden in dit boek. Ook de praktische 

informatie en tips om deel te nemen aan de robotwedstrijd RoboCup Junior is er beschikbaar.

Hoe werkt de mens? Hoe zitten verschillende soorten robots in elkaar? 
Hoe maak ik zelf een robot?

© Honda, © KUKA

© John Deere Construction & Foresty Company

© 2008 The LEGO Group. These ima-

ges are courtesy of the LEGO Group

�

Concentratie bij de robotwedstrijd 
FIRST LEGO League.

© Photography by Adriana M. Groisman

��

In de bovenste sequentielijn programmeren we nu het dansje. De robot draait om zijn as 

eerst naar links en dan naar rechts. In de onderste sequentielijn rijdt de robot rechtdoor. Het 

volledige programma ziet er als volgt uit.

Met de volgende instellingen in het configuratieblok:

Deze twee blokken stellen het dansje voor. De robot draait eerst rond zijn as naar links met 

de wielen die een halve draai maken en vervolgens hetzelfde maar naar rechts.

��

Wanneer je foto’s wil afdrukken gebruik je best een printer. Voor technische plannen echter wordt 

vaak een plotter gebruikt. Een pen beweegt loodrecht over een vel papier, één servomotor staat in 

voor de beweging links-rechts over het papier en een tweede motor zorgt voor de voor-achter be-

weging. Een derde motor doet de pen op en neer gaan. De 3 NXT-servomotoren zijn hiervoor geschikt 

zoals getoond met de NXT 8094 PLOTTER.

©  Krystian Majewski
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JOHNNXT 5 is gebouwd naar de fictieve robotheld Johnny 5 uit de films Short Circuit en Short Circuit 2. De robot 

heeft 6 servomotoren om de rupsbanden aan te sturen, het hoofd te roteren, het bovenlichaam op en neer te 

laten gaan, de laser aan te sturen en grijpers te openen en te sluiten. Om dit aan te sturen zijn er 2 NXT’s in 

de robot verwerkt die met elkaar over bluetooth communiceren om alles mooi synchroon te laten gebeuren.

© Daniele Benedettelli

��

Kegelvormige (of coNische) taNdwieleN

Kegelvormige (of conische) tandwielen worden gebruikt om assen die niet evenwijdig staan 
met elkaar te verbinden. Met de Technic dubbele kegelvormige tandwielen staan de assen 
loodrecht op elkaar. Er zijn 3 verschillende kegelvormige tandwielen (12, 36 en 40 tanden). 

Kegelvormige tandwielverbinding.

worm eN wormwiel

Een combinatie van een worm en wormwiel wordt gebruikt wanneer grote overbrengingsver-
houdingen gewenst zijn. Als je aan de as van de worm gaat draaien zal het grote wormwiel 
heel traag ronddraaien. Tracht je aan de as van het wormwiel te draaien dan zal je merken 
dat dit niet gaat. Dit noemt men het zelfremmend effect. Deze constructie wordt bijvoorbeeld 
voor de ROBOARM T-56 gebruikt. Zetten we de motor die verbonden is aan de as met de 
worm uit, dan zal de arm niet naar beneden zakken maar op zijn positie blijven.

Worm met wormwiel

 

Je zal veel plezier beleven aan het bouwen en programmeren van 
de LEGO Mindstorms NXT robots. 

© 2008 The LEGO Group. These images are courtesy of the LEGO Group

GA ZELF AAN DE SLAG MET ROBOTS 
EN MISSCHIEN WIN JE WEL DE

ROBOCUP JUNIOR!





EEN BLIK OP TECHNIEK 
voor kinderen van 6 tot 12 jaar! IN VOORBEREIDING

Abimo uitgeverij heeft na het succes van ‘een Blik op Techniek’ 1 (van 3 tot 8 jaar), meteen  
beslist om ook de leerkrachten van de lagere school van 1 tot 6 (Vlaanderen) / midden- en 
bovenbouw (Nederland) niet verder in de kou te laten: ‘een Blik op Techniek 2’ en ‘een Blik op 
Techniek 3’ voor de lagere school komen er aan!

Als auteurs hebben we niet zomaar voor een werkboek gekozen maar voor een echt  
IMPULSBOEK. In de lijn van ‘een Blik op Techniek’ 1 (van 3 tot 8 jaar) vinden de leerkrachten 
er herkenbare en doenbare voorbeelden in om meteen aan de slag te gaan, of… als ze al 
wat gevorderd zijn, gefundeerde en motiverende aspecten die de aanpak van techniek-
met-pedagogische-geestdrift illustreren.
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Een blik op Techniek 

van 6 tot 9 jaar

Het boek ‘Een blik op techniek’ geeft een absoluut verruimende kijk 

en concrete aanzetten om met kleuters en techniek enthousiast aan 

de slag te gaan. Techniek zit overal en moet zeer ruim bekeken worden. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat je techniek in heel wat activiteiten 

kunt toepassen zonder aan het jaarplan te raken.

In een leeromgeving die volop kansen geeft tot technisch experimen-

teren kunnen kinderen creatief en ongeremd problemen oplossen. De 

taak van de leerkracht is om denktechnieken en handelingstechnieken 

aan te brengen.

Dat gebeurt door het stimuleren van de waarneming met alle zintuigen, 

het noteren van ervaringen, het leren zijn mening te herzien en een 

onderzoeksweg te volgen.

Op die manier ontstaan inzichten in technische processen waardoor 

kinderen in de toekomst makkelijker een 

oplossing vinden voor een technisch pro-

bleem.

Verder stelt dit boek vragen en 

geeft antwoorden op: is er ook 

techniek aanwezig op de speel-

plaats?

Zit er voldoende techniek in 

ons jaarplan? Kan techniek 

aangewend worden om kleu-

ters te remediëren?

Abimo
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Gaby Duyvejonck

Leen de Bie
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Een blik op Techniek van 9 tot 12 jaar
Het boek ‘Een blik op techniek’ geeft een absoluut verruimende kijk 

en concrete aanzetten om met kleuters en techniek enthousiast aan 

de slag te gaan. Techniek zit overal en moet zeer ruim bekeken worden. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat je techniek in heel wat activiteiten 

kunt toepassen zonder aan het jaarplan te raken.In een leeromgeving die volop kansen geeft tot technisch experimen-

teren kunnen kinderen creatief en ongeremd problemen oplossen. De 

taak van de leerkracht is om denktechnieken en handelingstechnieken 

aan te brengen.Dat gebeurt door het stimuleren van de waarneming met alle zintuigen, 

het noteren van ervaringen, het leren zijn mening te herzien en een 

onderzoeksweg te volgen.
Op die manier ontstaan inzichten in technische processen waardoor 

kinderen in de toekomst makkelijker een 
oplossing vinden voor een technisch pro-

bleem.

Verder stelt dit boek vragen en geeft antwoorden op: is er ook techniek aanwezig op de speel-plaats?
Zit er voldoende techniek in ons jaarplan? Kan techniek aangewend worden om kleu-ters te remediëren?
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van 9 tot 12 jaar

Een
 b

lik 
op Techn

iek
 va

n
 9

 t
ot

 12
 ja

a
r

formaat: 23x27 cm, 96 blz., volledig in 4-kleurendruk 

Bestelbaar vanaf januari 2010

Na het succes van 
EEN BLIK OP TECHNIEK 
voor kinderen van 3 tot 8 jaar
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Een blik op Techniek 

van 3 tot 8 jaar!

Het boek ‘Een blik op techniek’ geeft een absoluut verruimende kijk 

en concrete aanzetten om met kleuters en techniek enthousiast aan 

de slag te gaan. Techniek zit overal en moet zeer ruim bekeken worden. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat je techniek in heel wat activiteiten 

kunt toepassen zonder aan het jaarplan te raken.

In een leeromgeving die volop kansen geeft tot technisch experimen-

teren kunnen kinderen creatief en ongeremd problemen oplossen. De 

taak van de leerkracht is om denktechnieken en handelingstechnieken 

aan te brengen.

Dat gebeurt door het stimuleren van de waarneming met alle zintuigen, 

het noteren van ervaringen, het leren zijn mening te herzien en een 

onderzoeksweg te volgen.

Op die manier ontstaan inzichten in technische processen waardoor 

kinderen in de toekomst makkelijker een oplossing vinden voor een 

technisch probleem.

Leen de Bie is als medewerker van de Pedagogische 

Begeleidingsdienst Gent dé fl amboyante Vlaamse 

autoriteit op het vlak van techniek in het kleuter-

onderwijs. 

Vanuit haar ervaring met jonge kinderen 

en haar verruimende kijk op het kleuter-

onderwijs schrijft ze haar visie neer en 

koppelt er concrete opdrachten aan vast 

om meteen aan de slag te gaan. 

‘Een blik op techniek’ is een niet te missen 

basiswerk!
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Roboticaonderzoekers hebben een fantastische 
droom: in 2050 de wereldkampioen voetbal verslaan 
met een ploeg robots. Zover zijn we nog lang niet, maar je zou er 
versteld van staan welke tot de verbeelding sprekende robots nu al 
ontwikkeld worden. Robots die ons helpen bij operaties, die ons huishouden 
doen, waarmee we spelen, die ons huis bewaken of de planeet Mars ver-
kennen. De kans is groot dat wij later een persoonlijke robot even normaal 
zullen vinden als nu een auto.

In dit boek draaien we robots binnenstebuiten en vergelijken we hun presta-
ties met wat een mens kan. Hoe denkt een robot? Wat voelt een robot? Hoe 
kijkt een robot? We werpen ook een blik in de laboratoria van bekende uni-
versiteiten en zien aan welke toepassingen de onderzoekers daar werken. 

Ondertussen oefenen robots tegen elkaar in de robotwedstrijd RoboCup. Je 
kan zelf ook een robot in elkaar knutselen en deelnemen aan RoboCup Juni-
or! Surf naar www.robocupjunior.be en je krijgt meer info over de volgende 
RoboCup Junior-finale in België of Nederland.

Bram Vanderborght (28) is roboticaonderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel 
en het Italian Institute of Technology. Hij bouwde de stappende robot Lucy. In Japan 
deed hij onderzoek op de menselijke robot HRP-2. 
Nu werkt hij in Italië mee aan de kindrobot iCub. 

ROBOTS
BINNENSTEbUITEN

Met dank aan VANAF 11 JAAR
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ISBN 978-90-5932-000-0

9 789059 320000

Bijzonder veelzijdig samengesteld boek met een encyclopedische precisie 

over robotica. Het is een up-to-date verzameling en uitwerking van allerlei 

bestaande en visionaire robots... 

Een aanwinst, uniek in zijn soort, voor kinderen vanaf ca. 11 jaar. 
N. van den Berg - NBD/Biblion




