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a naar de website
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projecten op school

Scan de  code 
o  klik er op.
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en s ng an e na uu  naa  e e n l gie 
at mensen van dieren kunnen leren

De rode reuzenkangoeroe 
kan tot  meter  groot worden 
en 0 kilo wegen. Hij haalt een 

snelheid van 0 kilometer per uur 
en springt drie meter hoog.



Er zijn meer dan 0 
verschillende soorten 
kangoeroes in ustrali .

Het wereldrecord ver
springen is in handen van 
de grijze reuzenkangoeroe
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ls een mens zich als een 
kangoeroe zou moeten bewegen  
zou hij snel buiten adem raken. 
Het ontbreekt de mens aan al wat 
nodig is om te blijven hoppen. 
Een kangoeroe  daarentegen  is 
ideaal uitgerust  hij hee t lange 
achterpoten  krachtige spieren en 
een sterke achillespees.

ls een kangoeroe landt  slaat 
hij energie op in de achilles
pees van zijn voet. Deze 
energie wordt hergebruikt  
zodat het dier hoog en ver kan 
springen. elkens als hij landt 
gebeurt het opnieuw  energie 
wordt opgeslagen in de 
achillespees en vrijgegeven 
als hij opspringt.

Een kangoeroe kan heel snel 
snelheid maken. Hij hoe t 
daarvoor niet eens vaker te 
hoppen  hij neemt gewoon 
langere sprongen als hij op de 
vlucht is. Dit gedrag maakte 
wetenschappers nieuwsgierig. 

e bekeken nader hoe 
kangoeroes hoppen.

inderen 
in ustrali  noemen 
kangoeroes roes . 

Daarom heet ik 
oen ..



De Bionic angaroo 
is n meter groot en weegt 

zeven kilo. ls je naar hem zwaait  
hopt hij naar je toe.

Bionica



oen de onderzoekers het 
hopmechanisme van de 
kangoeroe begrepen  kwam er 
een idee bij hen op. e wilden 
een nieuwe vorm van 
technologie ontwikkelen met 
behulp van een kunstmatige 
kangoeroe. De bedoeling was 
om de technologie later in 
moderne abrieken toe te 
passen.

De bionische engineers voerden 
e perimenten uit. e probeerden 
verschillende apparaten  
motoren  bedieningselementen 
en materialen uit. a vele proeven 
kon men zien dat de technische 
s stemen goed met elkaar 
samenwerkten. De kunstmatige 
kangoeroe was geboren en kreeg 
de naam Bionic angoeroe.

De Bionic angaroo springt een 
a stand van 0 centimeter en kan 
een hoogte van 0 centimeter 
bereiken. ijn achillespees is van 
rubber. et als bij een echte 
kangoeroe spant de pees zich bij 
elke landing aan en spaart de 
energie voor de volgende sprong. 
De kunstmatige kangoeroe haalt 
de kracht voor zijn bewegingen uit 
elektriciteit en perslucht.

De bionische engineers hadden 
twee jaar nodig om de echte 
kangoeroe te bestuderen en de 
a gewerkte  outloos hoppende 
Bionic angaroo te abriceren.

Een kangoeroe is het 
enige dier ter wereld 

dat sneller kan worden 
zonder e tra energie 

te verbruiken.



Het woord bionica 
is samengesteld uit de woorden biologie 

en elektronica. Eerst richten 
onderzoekers zich op de eigenschappen 
en vaardigheden van dieren  zoals hoe 

een kangoeroe hopt.  Bionische engineers 
brengen de resultaten dan over 

naar het technische 
vakgebied.

an de echte kangoeroe leerden 
de bionische engineers hoe ze de 
abriek van de toekomst konden 

per ectioneren. aar ook andere 
dieren zijn goede rolmodellen. 

etenschappers op het gebied 
van de bionica zoeken naar deze 
eigenschappen en brengen ze in 
de technologie in praktijk. es u e en

Bionica

ls een machine door perslucht 
wordt aangedreven  noemen we 
dat pneumatiek. De 
pneumatische aandrijving 
voorziet de Bionic angaroo van 
de kracht die hij nodig hee t om 
te springen. De elektromotoren 
zorgen ervoor dat hij niet omvalt. 
De motoren sturen de 
heupgewrichten en de staart op 
precies het juiste moment.

De combinatie van de twee 
aandrij mechanismen  
pneumatiek en elektronica  
maakt het mogelijk dat de 
Bionic angaroo zich op een 
d namische manier 
voortbeweegt die veel energie 
bespaart. Dit geldt ook voor 
andere machines o  robots.



Scan met je smartphone 
deze  code 

o  klik er op om een 
korte video over de 

Bionic angaroo zien.

De 3D printer 
print  het 

volledige hoo d 
van de 

Bionic angaroo.

e en

u e en

https://youtu.be/mWiNlWk1Muw
https://youtu.be/mWiNlWk1Muw


e el am i en li elle
Hoeveel miniatuurtechnologie zit er in de vliegende robot

Een libelle is de beste 
vlieger ter wereld. Hij 
kan nog vliegen  zel s 

als een vleugel gewond 
is o  ontbreekt

De langste 
vliega stand van 
een libelle was 
.000 kilometer.

Een libel weegt 
evenveel als 

een postzegel.



ibellen zijn kleurrijke roo dieren 
die hun prooi al vliegend vangen. 

e kunnen remmen als met een 
druk op de knop en zweven in de 
lucht. ok snel glijden o  
versnellen is voor hen geen 
probleem. Er is geen 
vliegmanoeuvre ter wereld die 
libellen niet beheersen.

Een libelle kan op elk moment 
achteruit vliegen o  zichzel  recht 
omhoog en omlaag sturen. 
Daartoe beweegt hij zijn vier 
vleugels ona hankelijk van elkaar. 
Specialisten voor bionica 
bestudeerden dit vlieggedrag en 
ontwierpen een robot libelle  de 
Bionic pter.

Het was de bedoeling dat de 
Bionic pter even goed zou 
kunnen vliegen als een echte 
libelle. Daartoe moesten de 
bionische engineers heel wat 
technologie onderbrengen in 
een uiterst kleine ruimte  in de 
borstkas van de robot libelle 
bevinden zich een batterij  
mechanische onderdelen  
radiomodules  
bedieningselementen en negen 
motoren. De piepkleine 
onderdelen zijn per ect op 
elkaar a gestemd.

De reuzen libelle lee de 
vele miljoenen jaren 

geleden op aarde. Hij 
had een spanwijdte van 

 centimeter. De 
Bionic pter is iets

kleiner.

Het lichaam van de 
Bionic pter is  centimeter 
lang. ijn spanwijdte is 3 
centimeter. et een gewicht 
van slechts  gram is hij 
e treem lichtgewicht.



BionicOpter 

Een smartphone is 
voldoende als 

a standsbediening om de 
Bionic pter te besturen. 

Hij stabiliseert zijn 
vliegbeweging 

zel standig.

Scan deze  code 
o  klik er op voor een 
video ragment van de 

Bionic pter

https://youtu.be/nj1yhz5io20


De Bionic pter kan beter 
vliegen dan een 

motorvliegtuig  een 
zwee vliegtuig en een 
helikopter bij elkaar.

De borstkas van de 
Bionic pter herbergt alle 
componenten in 
miniatuurvorm. De kleine 
motoren zijn slechts twee 
centimeter lang.

Er is n aandrij motor voor alle 
vleugels. Die bepaalt hoe snel ze 
op en neer gaan. Elke vleugel 
hee t ook twee eigen motoren  

n ervan regelt de verdraaiing 
van de vleugels tijdens het 
vleugelslaan. De andere motor 
regelt hoe ver de vleugels op en 
neer gaan bewegen.

De kleine motoren laten de vier 
robotvleugels a zonderlijk 
bewegen.

m veilig te kunnen vliegen  
moeten de vleugels buigzaam 
zijn. Bij een echte libelle zijn ze 
iets dikker dicht bij het lichaam. 

e worden dunner naar de 
uiteinden van de vleugels toe en 
zijn linterdun aan het puntje.

lle materialen waaruit de 
Bionic pter is opgebouwd zijn 
zeer licht. De vleugels hebben 
een rame van koolsto vezels  
dat is bedekt met een dunne 
olie. Het vleugel rame is aan 

de bovenrand versterkt  en 
aan de onderzijde 
losgekoppeld. Dit maakt de 
vleugels van de robot libelle 
plooibaar in de lucht en dat 
stabiliseert zijn vlucht.



Vin en inge
Hoe vissen robots leerden grijpen

anneer 
de staartvin zijwaarts beweegt  

krijgt de vis snelheid en zwemt hij 
vooruit. Doordat de vin buigt  wordt 
water ingesloten  het water wordt 

daardoor e ectie  
weggedrukt.



ls je met je vinger tegen de 
staartvin duwt  gebeurt er iets 
ongewoons. Hij buigt niet weg 
van je vinger  maar buigt er juist 
omheen. e zijn dit niet gewend 
van andere delen van het lichaam 
o  voorwerpen. Die buigen 
normaal gesproken weg. 

Het buig e ect is waar te nemen 
bij alle vissen. Het zorgt ervoor 
dat vissen zich onder water snel 
en e icient kunnen 
voortbewegen.  

Bionische engineers hebben dit 
gedrag het in a  e ect 
genoemd.

etenschappers hebben dit 
natuurlijke e ect overgebracht 
naar het vakgebied van de 
technologie. Het wordt gebruikt 
op de grijphand van een robot. 

e noemen het een in ripper. 
De hand bestaat uit drie vingers  
die alle voorzien zijn van het in 

a  e ect

De vinstructuur buigt altijd 
naar de kracht toe en 
bestaat uit twee parallele 
langwerpige ribben. e 
worden bijeengehouden 
door een elastisch wee sel.

De vingers van de in ripper 
zijn ontworpen als een 
langwerpige driehoek met 
dwars verbindingen. 

e bestaan uit uit elastisch 
materiaal dat ook voor 
voedsel gebruikt kan worden.

ijdens 
het vissen onderzocht 

een bionische engineer 
verschillende staartvinnen 

van vissen. Daarbij ontdekte 
hij het in a  

e ect.



FinGripper

Scan deze  code 
o  klik er op voor een 

knutselvoorbeeld van een 
in a  gripper

Scan deze  code 
o  klik er op voor een 
video ragment van de 

in a  gripper

https://www.bionics4education.com/uploads/festofingripper-NL.pdf
https://www.bionics4education.com/uploads/festofingripper-NL.pdf
https://www.bionics4education.com/uploads/festofingripper-NL.pdf
https://youtu.be/jOc3e5O5OPM
https://youtu.be/jOc3e5O5OPM


Scan deze  code 
o  klik er op voor een 

tutorial over het 
samenbouwen van de 
Bionic ish op school.

De in ripper grijpt alle 
voorwerpen veilig en 
voorzichtig. Hij past zich elke 
keer aan hun verschillende 
vormen aan. De technische 
uitdrukking hiervoor is 
adaptie  grijpen .

De grijpvingers vormen zich 
voorzichtig rond het gebogen 
oppervlak van bijvoorbeeld een 
gloeilamp. e houden hem stevig 
vast zonder hem te breken. De 
gloeilamp kan veilig verder 
worden getransporteerd o  naar 
een verpakkingsmachine worden 
getranstorteerd. Dit kan ook met 
chocolade eieren  bloembollen o  
ruit. 

De robothand omsluit een appel 
volledig. Hij hee t niet veel kracht 
nodig om hem vast te houden. Er 
zijn geen plekken waar druk op 
wordt uitgeoe end  waardoor de 
appel beurs zou kunnen raken. e 
kunt het zel  testen  als je een 
appel met twee vingertoppen 
vasthoudt  moet je steviger 
drukken om te voorkomen dat je 
hem laat vallen. ls je hem 
echter met de gehele hand 
vasthoudt  gaat het met minder 
druk.

De in ripper kan in een abriek 
zonder problemen voorwerpen 
van verschillende grootte en 
door elkaar grijpen  en hij kan 
deze voorwerpen opeenvolgend 
hanteren omdat hij zich aan de 
vorm aanpast. ndere robots 
zijn vaak slechts geprogram
meerd voor n bepaald t pe 
voorwerp.

nl0ksw
Stamp

https://youtu.be/KUTg2AAD0_s
https://youtu.be/KUTg2AAD0_s


Een mierenkolonie 
kan meer dan 0 
jaar overleven.

De grootste mierenkolonie ter 
wereld strekt zich uit van tali  
tot Spanje. De beestjes slagen 
erin zich over een a stand van 

. 0 kilometer e icient te 
organiseren.

ieren kunnen een vlot o  
brug bouwen met hun eigen 

lichaam. e overleven 
overstromingen gezamelijk. 
De robotmieren werken ook 

intelligent samen.

l iem eamw
Hoe robotmieren zich intelligent organiseren



Een mierenkolonie is per ect 
georganiseerd. Er is een 
koningin  kleine mannetjes en 
werksters. Elk beestje werkt 
hard en weet precies wat het 
moet doen  zel s in tijden van 
grote chaos  de mierenhoop 
repareren  voor de jongen 
zorgen  vijanden bestrijden  
op prooi jagen o  voedsel 
vervoeren.

ls een eenzame mier hulp 
nodig hee t bij het dragen van 
een zwaar blad o  een dikke 
rups  staan de andere mieren 
onmiddellijk klaar om te 
helpen. e helpen mee en 
brengen het voedsel samen 
naar huis.

Samen zijn de beestjes zo sterk 
dat ze zware lasten kunnen 
dragen o  ingewikkelde 
problemen kunnen overwinnen. 
Daarbij respecteren ze altijd de 
regels van hun kolonie.

De bionische engineers waren 
ge ascineerd door deze 
vaardigheden. e ontwikkelden 
kunstmatige mieren  de 
Bionic s. De robotmieren 
gedragen zich als een 
intelligente groep. e zijn in 
staat om taken met elkaar te 
co rdineren en uit te voeren 
volgens geprogrammeerde 
regels.

ussen de 00.000 en 
.000.000 beestjes 

leven in
een mierenhoop.

ieren laten loksto en achter 
als ze zich verplaatsen. e 
markeren daarmee de weg 
naar een voedselbron voor 
hun soortgenoten.

De Bionic s communiceren 
via de radio signalen en 
co rdineren onderling hun 
taken.



BionicANTs

De robotmier kan bewegen dankzij 
pi zo technologie. p elke poot 

van de mier zitten drie pi zo
elementen  die de poot optillen en 

laten draaien. i zo elementen
buigen zodra er een elektrische

stroom vloeit.
De robotmieren weten 
precies hoe ze moeten 

samenwerken. De bionische 
engineers hebben hen 

duidelijke gedragsregels 
gegeven om dit te doen.

i zo element zonder 
elektrische  stroom

i zo element met 
elektrische  stroom

Scan deze  code 
o  klik er op voor een 
video ragment van de 

Bionic nts

https://youtu.be/FFsMMToxxls
https://youtu.be/FFsMMToxxls


anneer een zwerm kleine en 
ona hankelijke robots in een 
abriek werkt  kunnen in een mum 

van tijd verschillende artikelen 
worden geproduceerd. De robots 
voeren niet alleen voora  
gede inieerde taken uit  maar 
bundelen ook hun krachten als 
dat nodig is. Samen kunnen ze 
meer bereiken dan n grote 
robot alleen..

Samen zijn mieren erg sterk. e 
leiden een harmonieus en 
co peratie  leven samen. ls 
robots zich als mieren gedragen  
kunnen ze verschillende taken in 
de abriek op zich nemen en 
deze le ibel organiseren.

Samen kunnen de Bionic s 
bijvoorbeeld een groot object 
vervoeren. 3D camera s op hun 
hoo d worden gebruikt om hen 
door het gebied te leiden. De 
camera s helpen hen ook om het 
object te vinden. De robotmieren 
zijn via radio signalen met elkaar 
verbonden  zodat ze kunnen 
beslissen wie van hen de object 
zal duwen o  trekken.

De Bionic s zijn 
 centimeter lang 

en wegen
30 gram.

De elektronica die door de 
Bionic s wordt gebruikt  
is ingebouwd in het 
oppervlak van hun lichaam. 

e hebben geen draden o  
e tra componenten nodig.



De gespleten haarpunten 
op de voeten zijn 
linterdun. e liggen dicht 

tegen de oppervlakte. Dit 
cre ert klee kracht.

De eieren met de 
nakomelingen van de 

gekko kleven aan muren 
o  stenen also  ze 
vastgelijmd zijn. 

la en n e  li m
 Hoe robots glasoppervlakken vasthouden



anneer iemand in de bergen 
gaat klimmen  hee t hij een 
uitrusting nodig om hem te 
helpen  zoals touwen en 
karabijnhaken. Een gekko kan 
echter zonder hulp een oppervlak 
zo glad als glas beklimmen. Hij 
hangt ondersteboven aan het 
pla ond. Hij gebruikt daarvoor 
geen klee middel  geen 
zuignappen en geen haken.

Het geheim zit in zijn voetzolen. 
ijn tenen hebben aan de 

onderzijde een ijn gelaagd 
vlechtwerk met een e treem veel 
kleine  onzichtbare haartjes. 
Deze haartjes zijn veel dunner 
dan de haren van een mens en 
zijn aan het uiteinde gespleten. 

e zitten zo dicht bij elkaar aan 
dat er klee kracht ontstaat.

De piepkleine materiaal
deeltjes op de haren en het 
oppervlak  moleculen 
genoemd  trekken elkaar aan. 
De aantrekkingskracht van n 
enkele kleine haar is slechts 
zwak. aar omdat er veel 
haartjes zijn  tellen de 
aantrekkingskrachten bij elkaar 
op tot n grote kracht. De 
gekko is in staat om 
moeiteloos aan een pla ond te 
hangen  also  hij eraan 
vastgelijmd zit.

Een gekko hee t veel kracht 
in zijn poten. Hij kan zijn hele 

lichaam optillen met een 
enkele teen. ijn voet kan 
zel s een gewicht van tien 

kilo dragen.

Er zitten kleine haartjes op de 
lamellen van de gekko s voet. 
Er zijn er ongeveer .000 per 
vierkante centimeter. De 
klevende ilm op de 

ano orce ripper hee t een 
vergelijkbaar ontwerp.

De aantrekkingskracht tussen 
de moleculen op de kleine 
haartjes en het oppervlak wordt 
de van der aals kracht 
genoemd. De ederlandse 
natuurkundige Diderik van der 

aals ontdekte het verschijnsel.



NanoForceGripper 

De ano orce ripper houdt 
zel s een glazen paneel 
vast tijdens een stroom

storing. Hij laat niets vallen.

levend oppervlak 
bij oppakken

levend oppervlak bij 
loslaten

Scan deze  code 
o  klik er op voor een 
video ragment van de 

ano orce ripper

https://youtu.be/921vYnFuqQI
https://youtu.be/921vYnFuqQI


ls de gekko zijn voet optilt  stopt 
het klee e ect onmiddellijk. Hij 
trekt zijn tenen van de ruit. De 
haartjes komen n voor n los. 
Er blijven geen krassen o  
kleverige sporen achter.

Specialisten op het gebied van 
bionica hebben een gekko grijper 
ontwikkeld. Het is genaamd de 

ano orce ripper. n de abriek 
transporteert het gladde en 
glibberige glaspanelen zoals 
smartphonedispla s.

et als de echte gekko  hee t hij 
daar nauwelijks energie voor 
nodig.

De grijper tilt het glas op met 
behulp van een speciale olie. De 
olie hee t kleine kleverige 

elementen die precies zo werken 
als de kleine haartjes op de poot 
van de gekko. anneer het glas 
weer moet worden neergezet  
wordt een lichte druk uitgeoe end 
op de ano orce ripper. Hij 
verandert van vorm van een recht 
naar een gebogen oppervlak en 
de klee kracht wordt ongedaan 
gemaakt.

De ano orce ripper is 
ontworpen volgens het in 

a  principe. nder lichte 
druk buigt het naar de kracht 
toe en trekt zich van het 
glasoppervlak a  zoals de 
tenen van een gekko. Het 
glas en de gripper blijven 
schoon.

m een glasplaat op te 
tillen  gebruikt de 

grijper het gekko e ect. 
m het weer neer te 

zetten  gebruikt hij het 
in a  e ect.



Vliegen als een meeuw
Hoe het geheim van vogelvlucht werd ontdekt.

De topsnelheid van 
de SmartBird is 30 
kilometer per uur.

Een zeemeeuw is 
erg licht. Hij 

bespaart veel 
energie door zijn 

lage gewicht.



Het skelet van vogels weegt 
minder dan dat van andere dieren 
van dezel de omvang. n de 
beenderen zijn holle ruimten die 
met lucht gevuld zijn. De 
beenderen zijn desondanks heel 
sterk.

Het skelet van de SmartBird is 
gemaakt van koolsto vezels. Het 
materiaal is lichtgewicht en zorgt 
voor stabiliteit.

eemeeuwen zijn vliegende 
acrobaten. e kunnen rustig 
zweven  zel s als ze tegen de 
wind in vliegen. ls ze een prooi 
willen vangen  versnellen ze hun 
vlucht. De vogels gebruiken hun 
zintuigen en spieren bij al hun 
vliegmanoeuvres.

anneer een zeemeeuw zijn 
uitgestrekte vleugels naar 
beneden beweegt  wordt de lucht 
simpelweg weggeduwd. Dit duwt 
de meeuw een beetje naar voren 
en hij wint tegelijkertijd hoogte. 

ls hij zijn vleugels weer omhoog 
beweegt  slaat hij de vleugels uit 
en verdraait ze een beetje.

Het op en neer slaan van de 
vleugels met de juiste draaiing 
is een deel van het geheim van 
het vliegen. Bionische 
engineers hebben dit principe 
in de technologie in praktijk 
gebracht.  ij bouwden de 
SmartBird  een robotmeeuw 
die zel  kan opstijgen  vliegen 
en landen.  

Het geheim van de 
vogelvlucht is ontdekt. De 
SmartBird kan opstijgen  
vliegen en landen als een 

echte zeemeeuw.



SmartBird

Hoewel de SmartBird iets groter is 
dan een echte zeemeeuw
is hij veel lichter. ogels zijn van 
nature lichtgewicht omdat
ze bijna holle beenderen hebben. 
De skelet van de robotmeeuw is 
gemaakt van een modern 
materiaal dat zeer licht is. De 
SmartBird weegt slechts 0 
gram.

De batterij van een 
mobiele tele oon is in staat 

om de SmartBird 0 
minuten te laten vliegen.

Scan deze  code 
o  klik er op voor een 
video ragment van de 

SmartBird

https://youtu.be/nnR8fDW3Ilo
https://youtu.be/nnR8fDW3Ilo


Een kleine motor laat de vleugels 
draaien als ze omhoog gaan. De 
timing hiervan en de mate van 
verdraaiing moeten precies 
gestuurd worden. De armvleugel 
genereert dan de opwaartse 
kracht en de handvleugel 
genereert de voorwaartse 
aandrijving.

De SmartBird vliegt zo 
stabiel als een 

zeemeeuw en stort zel s 
niet neer bij harde 

wind. 

De maag van de SmartBird is 
dicht opeengepakt  accu  motor  
tandwielkast  mechanica en de 
besturingselektronica zijn hier 
ondergebracht.

ls de vleugels van de SmartBird 
omhoog zwenken  draaien ze elke 
keer net als bij een echte meeuw. 
De combinatie van deze twee 
bewegingen wordt geleverd door 
een speciale aandrijving. De 
vleugels bestaan uit twee delen    
een primair handgedeelte  en een 
secundair armgedeelte .

De op  en neergaande beweging 
van de vleugels is het grootst bij 
de primaire beweging aan de 
buitenzijde. ls een mens met zijn 
armen wappert  is de beweging 
kleiner bij de schouders en groter 
bij de vingertoppen. Bij vogels dat 
ook zo. De primaire beweging van 
de SmartBird zorgt voor de nodige 
voorwaartse stuwkracht  terwijl de 
secundaire beweging opwaartse 
stuwkracht gee t.



Slim zonder hersens
Hoe kwallen en machines communiceren

Er zijn kwallen die 
gevaarlijke verwondingen 
aan de huid kunnen 
veroorzaken.



wallen zijn overlevings
kunstenaars   ze zijn al 
miljoenen jaren op aarde. e 
hebben geen hart  geen bloed 
en geen hersenen. Een kwal kan 
niet nadenken over wat hij nu 
gaat doen. ijn zintuigen en 
zenuwen zorgen automatisch 
voor de juiste manier van 
gedrag.

wallen bestaan 
voor bijna  
procent uit

water.

E n dier van een zwerm is in 
zijn eentje niet intelligent. 

aar samen als een zwerm 
kunnen vogels o  kwallen veel 
bereiken en zich beschermen 
tegen vijanden. tegen 
vijanden.

Het lichaam van een kwal is een 
holle ruimte met een enkele 
opening. Het is omgeven door 
tentakels. De opening dient 
zowel als mond en als bodem.

themselves against foes.themselves against foes.

anneer een kwal met behulp van 
haar zintuigcellen een prooi 
detecteert  zetten haar zenuwen 
onmiddellijk de juiste reactie in 
gang  zij beweegt zich naar het 
diertje toe en probeert het op te 
eten. De robotkwal  ua ell  
genaamd  kan geen vis eten. 

anneer ze voelt dat haar energie 
bijna op is  zwemt ze gewoon naar 
het dichtstbijzijnde oplaadstation 
en laadt zich op met elektrische 
stroom.

Dankzij haar zintuigen weet de 
natuurlijke kwal in welke richting 
ze moet zwemmen. De robotkwal 
weet dit door verschillende 
sensoren in haar lichaam. E perts 
voor bionica hebben alles wat 
deze sensoren moeten kunnen 
van de echte kwal geleerd.



AquaJelly

n een zwerm kwallen 
kunnen vele duizenden 

wezens samen in beweging 
zijn. Desondanks botsen ze 

niet tegen elkaar op o  
raken hun tentakels 

verstrengeld.

Scan deze  code 
o  klik er op voor een 
video ragment van de 

ua ellies

https://youtu.be/N-O8-N71Qcw
https://youtu.be/N-O8-N71Qcw


wallen zijn in staat in ormatie 
uit te wisselen. e zeggen dat 
ze in een zwerm communiceren. 

e zenden elkaar signalen die 
in ormatie geven over hun 
positie. Dit betekent dat ze door 
het water kunnen glijden als een 
zwerm kwallen in de oceaan 
zonder elkaar te hinderen.

De zwerm ua ellies kan echter 
nog meer  hij houdt zich aan alle 
technische regels die door de 
bionica specialisten zijn 
vastgesteld. Dit werkt ook 
zonder hersenen o  een e tra 
besturingss steem.

Sommige soorten kwallen 
gloeien op in het donker. et 

een beetje geluk kun je de 
glinsterende wezens s nachts in 

de zee zien. etenschappers 
noemen dit vermogen 

bioluminescentie. De ua ellies 
communiceren met 

lichtsignalen.

achines in abrieksgebouwen 
kunnen op precies dezel de 
manier communiceren. ls een 
machine merkt dat een andere 
kapot is  gee t hij zo snel als een 
lits een oplossing  de machines 

verdelen de taak gewoon onder 
de overgebleven machines. De 
produktie gaat door zonder enig 
oponthoud.

achines kunnen ook via het 
nternet communiceren. e zijn 

dus in staat in ormatie uit te 
wisselen  zel s over grote 
a standen.



Een oli antenstier kan tot 3  
meter groot worden en .000 kilo 
wegen. och hee t hij dankzij zijn 
slur  een ijn a gestemde tastzin. 
Hij kan kleine takken optillen o  

zijn slur  als een arm om een 
vriend leggen.

lu  als ul mi el
Hoe behendig en voorzichtig een robot kan zijn



De slur  bestaat uit ongeveer 
0.000 spieren die kruiselings en 

in de lengterichting zijn 
gerangschikt. Daarom is hij zo 
beweeglijk.

De rikaanse oli ant hee t 
twee vingers aan het uiteinde 
van zijn slur  om iets vast te 
grijpen.

Hoewel de ziatische oli ant 
maar n vinger hee t  is hij net 
zo behendig.

Een oli ant zou hulpeloos zijn 
zonder slur . Hij hee t hem nodig 
om te eten  te drinken  te 
douchen  zijn trompetgeschal te 
laten horen o  als werktuig te 
gebruiken. De slur  bestaat uit de 
bovenlip en de neus. Een oli ant 
kan hem uitrekken naar een 
boomtop en hem om een tak 
wikkelen. et de punt grijpt hij 
een bundeltje bladeren  ruikt 
eraan en stopt het in zijn mond.

Een robot in de vorm van een 
slur  is net zo beweeglijk. Het is 
heet  BionicHandling ssistant  
omdat hij mensen helpt bij hun 
dagelijkse werk. Hij buigt in alle 
vereiste richtingen als een echte 
slur . Daardoor verschilt hij van 
andere robots  die  niet le ibel 
zijn.

ls hij grote honger 
hee t  eet een 

oli ant 00 kilo 
planten per dag.

et als mensen zijn er rechts  en 
linkshandige oli anten. Sommigen geven 

er de voorkeur aan om hun slur  naar 
rechts te buigen om te grijpen  anderen 

naar links.



Bionic Handling Assistent

De luchtkamers zijn net kleine 
ballonnetjes. ls ze aan de 
linkerkant worden opgeblazen  
duwen ze de romp naar rechts. 
De kamers werken in tegen
gestelde richting.

Scan deze  code o  
klik er op voor een 

video ragment van de 
BionicHandling ssistant

https://youtu.be/SKJybDb1dz0
https://youtu.be/SKJybDb1dz0


De bionische slur  is 
buigzaam en gaat 

onmiddellijk uit de weg in 
gevaarlijke situaties. Hij doet 
nooit iemand pijn  zel s niet 
per ongeluk. Hij vergeet niet 

wat hij moet doen
te doen in moeilijke 
omstandigheden.

De robotslur  hee t drie 
luchtkamers die in de vorm 
van een driehoek zijn 
geplaatst. Een verschillende 
hoeveelheid lucht wordt in 
deze kamers geperst. ls een 
van de kamers aan de zijkant 
uitzet  beweegt de slur  in de 
tegenovergestelde richting.

an het uiteinde van de 
Bionic Handling ssistant 
bevindt zich een roterende 
grijper met drie vingers. De 
bionica specialisten hebben 
hem zo ontworpen dat hij een 
rauw ei kan oppakken en 
veilig vervoeren. Het wordt 
niet verpletterd en valt niet.

n een abriek kan de robotslur  
delicate groenten sorteren o  
een werkstuk doorgeven aan een 
monteur. Hij is gemakkelijk te 
besturen en mist nooit wanneer 
hij grijpt. Hij gedraagt zich altijd 
attent tegenover mensen. 

De bionische robot doet 
niemand kwaad. Daarom hoe t 
hij niet achter tralies zoals 
andere robots. Hij kan mensen 
overal helpen  op het werk  in 
een ziekenhuisbed o  thuis. Hij 
helpt gewoon overal waar hij 
naartoe gebracht wordt.

ensen kunnen veilig 
werken met de 
BionicHandling ssistant. 
Er kan niets ergs gebeuren. 
De robot werkt volgens de 
regels van de mensen en 
helpt hen. Dit zorgt voor een 
veilige mens machine 
nteractie.

De slur  van de robot is niet 
gemaakt van staal o  ijzer 
zoals andere machines. Hij 
is gemaakt van een licht 
kunststo  materiaal  
pol amide genaamd.



ls hij van een grote 
hoogte valt  blaast een 

kameleon zijn longen op 
en vangt zo zijn val op.

Een kameleon kan elk oog 
a zonderlijk bewegen en 

scherp zien tot op een 
kilometer a stand.

De tong van de kameleon 
reageert binnen een ractie van 

een seconde als hij zijn prooi 
vangt. Hij versnelt tot 00 keer 

sneller dan een auto.

en i angen me  e ng 
Hoe een zachte kameleongrijper werkt



Een kameleon ziet zijn prooi  
spant zijn tong en laat die zo 
snel als een lits naar buiten 
schieten. oor de tong het 
insect raakt  trekt de kameleon 
de punt van zijn tong terug. De 
rand van zijn tong beweegt 
echter verder naar voren.

Er ontstaat een soort zuignap  
die zich om het insect vormt en 
het stevig vasthoudt  hoe groot 
het insect ook is o  welk deel 
van zijn lichaam ook 
vastgegrepen is. De kameleon 
haalt dan zijn tong als een 
vishengel naar binnen en
eet het gevangen dier op.

De uitgeworpen tong 
kan twee keer zo lang 
worden als de kameleon 
zel .

Het woord kameleon komt uit 
het rieks en betekent 
grondleeuw.

p basis van dit rolmodel 
ontwierpen de e perts voor 
bionica een nieuwe grijper. 

e noemden het de 
le Shape ripper  het grijpt net 

als de tong van een kameleon 
verschillend gevormde dingen 
vast  ko iebonen en walnoten  
schroeven en gereedschap  
brillen en kabels. De 
kameleongrijper kan  in 
tegenstelling tot andere grijpers  
ook meerdere voorwerpen 
tegelijk vastpakken.



FlexShapeGripper
De kameleongrijper is zo le ibel 
dat hij verschillende voorwerpen 

kan opvangen en ze in n 
arbeidshandeling weer neerleggen.

De 
le Shape ripper hee t 

een zachte punt. Hij kan 
voorwerpen vasthouden 

zonder ze te 
beschadigen. Scan deze  code 

o  klik er op voor een 
video ragment van de 

le Shape ripper

https://youtu.be/m7l-87r4oOY
https://youtu.be/m7l-87r4oOY


De le Shape ripper bestaat 
uit een dubbelwerkende 
cilinder  waarvan n kamer 
gevuld is met perslucht  terwijl 
de tweede permanent gevuld is 
met water. Deze tweede kamer 
is aangesloten op de tong van 
de kameleon. 

Het volume van de twee kamers 
is zo ontworpen dat de 
vervorming van de tong wordt 
gecompenseerd. De zuiger  die 
de twee kamers  van elkaar 
scheidt  is met een dun staa je 
aan de binnenzijde van de 
siliconen kap bevestigd. De 
le Shape ripper kan hiermee 

nu om het voorwerp vormen.

Een grijper met een zachte punt is 
iets nieuws in de abriek.

ot nu toe waren de meeste 
machines in produktie van hard 
materiaal gemaakt. De 
kameleongrijper  beschadigt 
niets. Door zijn mogelijkheden zal 
het in de toekomst niet meer 
nodig zijn dat robots hun 
grijpgereedschap verwisselen om 
verschillende voorwerpen te 
vervoeren.

De kleinste kameleon is 
twee centimeter lang  

de grootste meet 
ongeveer 0 
centimeter.

el s als de objecten ongeordend 
zijn  kan de le Shape ripper ze 
vastgrijpen. uil vormt er geen 
probleem  dit in tegenstelling tot 
vele andere grijpers.

rijpers volgens het in a  
principe o  het kameleon principe  
kunnen in een abriek gebruikt 
worden  a hankelijk van de taak.



nik

ensen kunnen leren hoe een kat 
geduldig jaagt op muis  en 
bestuderen hoe een spin een web 
wee t. ok als het om technische 
problemen gaat  kunnen we leren 
van dieren  want de natuur hee t in 
de loop van miljoenen jaren 
uitstekende oplossingen  
voortgebracht. 

Door de natuur als rolmodel 
gebruiken  lossen bionische 
engineers technische problemen op  
zoogdieren helpen bij de nieuwe 
robots te ontwikkelen. roepen van 
dieren tonen manieren waarop 
machines kunnen communiceren. 
Botten geven in ormatie over hoe we 
lichtere apparaten kunnen bouwen. 

et minder gewicht verbruiken 
machines verbruiken machines 
minder energie.

n e  
ie s 

nieuws

aa m is i ni a elang i
esto wil de abrieken van de toekomst verbeteren



Warum Bionik

De route van natuur naar 
technologie werkt alleen als 
mensen bereid zijn te leren van 
dieren  planten o  zel s van 
andere mensen. Dit leerproces 
helpt de esto om technische 
oplossingen te ontwikkelen en 
die in de abriek toe te passen. 
abrieken zullen in de toekomst 

milieuvriendelijker  
betrouwbaarder en sneller zijn. 

obots zullen hand in hand 
werken met mensen.

illen
le en

ees 
nieuwsgie ig

Elk dier hee t iets 
bijzonders. et 

e perimenten  idee n en 
hard werken kunnen 

bionische engineers de 
vaardigheden van de natuur 

toepassen op het gebied 
van de technologie.
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ls je de in ripper van papier wilt maken  vind je 
de instructies achter in dit boek.
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a  is i ni a  
a  Een biologisch vliegtuig dat laddert als een vogel
b  Het omzetten van natuureigenschappen in technologie 
c  Een manier om dieren te kopi ren

e e  an e g i e eu en ang e e s ingen
a ) 13.5 m 
b ) 18 m 
c ) 10.5 m 

Waa m is i ig a en elang i  in een a ie ?  
a ) odat de vervoerde voorwerpen niet beschadigd worden
b ) odat de productiemachines beschermd worden
c ) odat de grijpende robots niet in de war raken. 

e eel i nis e e en ma en ge ui  an e  in a  e e
a  Een  het visproject 
b ) lle projecten
c ) ier projecten 

aa m an een ge  n e s e en aan e  la n  angen  
a ) Hij houdt zich vast met grondig gereinigde zuignappen
b Hij haakt zich vast met zijn tenen aan het oppervlak
c  De kleine haartjes en het oppervlak trekken elkaar aan.

e in en mie en un weg
a ) De mieren benoemen gidsen
b ) e communiceren met de andere mieren door een geluidssignaal.
c  Elke mier laat loksto en achter  de kortste route het sterkst ruikt. 

a  e en g ie en a  wallen nie  e en
a ) gen  handen en mond
b ) aag  milt en nieren 
c ) Bloed  hart en hersenen
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Quiz

e g  was e s anwi e an e ui ges en eusa ige li elle
a  0 cm
b   cm
c   cm



Electronica
ls apparaten en machines met elektriciteit werken

hebben we het over elektronica. Elektromotoren zetten 
elektrische energie om in kinetische energie.

Fin Ray® Effect 
ctie  in a  E ect

De tentakels op de ua ell  hebben een in a  structuur. ls ze 
aan hun basis licht bewogen worden  buigen ze tegen de richting in 
van de kracht. De robotkwal kan zichzel  op deze manier bewegen.

assie  in a  E ect
ls de in ripper tegen een voorwerp wordt geduwd  zoals een 

sinaasappel  vormt hij zich automatisch om de vrucht  dankzij zijn het 
in a  E ect. Hij vormt zich er voorzichtig  maar stevig en veilig 

omheen.

uman–machine in e a ie
ensen zullen in abrieken steeds vaker met robots 

werken. Hun contactpunt  Human mens machine inteactie 
genoemd  moet daarom eenvoudig  veilig en ongevaarlijk zijn. 
Een obot is een robot die daarvoor geschikt is.

en e

a ie  g i en
Een hand grijpt op een adaptieve manier. Hij past zich aan de vorm 
van het voorwerp aan  o  het nu een papieren vliegtuigje is o  een 
computermuis. De in ripper grijpt voorwerpen in een abriek ook 
op een adaptieve manier.

i nis e enginee s
Bionische engineers bestuderen dieren en planten. e 
onderzoeken hun natuurlijke eigenschappen en vaardigheden. 
Daarna gebruiken ze wetenschappelijke methoden om de 
bevindingen in technologie om te zetten.

mmuni a ie ussen ma ines
ls machines in ormatie uitwisselen  communiceren ze.
e kunnen hun werk binnen een abrieksgebouw co rdineren o  

over grote a standen door communicatie via het nternet.

an i ing
Een aandrijving brengt een machine in beweging  wind drij t een 
molen aan  water een waterkrachtcentrale en een mens een iets. 
Elektrische en pneumatische aandrijvingen worden vaak als 
aandrijving in een abriek toegepast.



i gewi  ns u ie
et behulp van lichtgewicht constructiemethoden kunnen 

machines gemaakt worden met een lager gewicht dan vroeger. 
Dit bespaart materiaal en vooral energie. egelijk worden de 
kosten verlaagd.

neuma ie
p het gebied van de pneumatiek worden machines met 

samengeperste lucht aangedreven. ls bijvoorbeeld een papieren 
bootje wordt voortbewogen door de lucht die uit een ballon 
ontsnapt  hee t het een pneumatische aandrijving.

Polyamide
ol amide is een zeer lichte en resistente kunststo  die vaak in de 

industrie gebruikt wordt. Het is ook geschikt als materiaal voor het 
3D printen van werkstukken.

3D printer
Een 3D printer drukt niet a  op papier maar print  complete 3D 
werkstukken uit. Hij maakt de driedimensionale onderdelen snel en 
precies. ol amide is een geschikte kunststo  om hiervoor te 
gebruiken.



opieer het knutselblad op dik 
papier. 

nip de vier delen uit.

ouw de ribben en de vinnen op 
de  stippellijnen. 

Breng lijm aan op de delen   
en 3 van de vin en plak de 
a zonderlijke ribben erop. 

Breng lijm aan op gebied  van 
de vin en klee  het aan elkaar 
zoals a gebeeld.
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l ssingen  e u els

beeldingen: ROONY, BIONICOPTER, E ; plossing woord : ROBOTIC

Quiz an w en

b  Het omzetten van natuureigenschappen in technologie 
a  3  m
a  odat de vervoerde voorwerpen niet beschadigd worden....
c  ier projecten
c  De kleine haartjes en het oppervlak trekken elkaar aan. 
c Elke mier laat loksto en achter  de kortste route het sterkst ruikt.
c Bloed  hart en hersenen
b   cm
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at maakt kwallen  libellen  kangoeroes  vlinders o  
oli anten interessant voor de wetenschap  aardoor 
kunnen dieren zo veel bijdragen aan de moderne 
technologie  Bionica e perts kunnen vanuit de slur  
van een oli ant een co peratieve robot ontwikkelen. 

e kunnen een zwerm kwallen gebruiken om te laten 
zien hoe machines met elkaar kunnen communiceren. 

e kunnen een kangoeroe s sprong methode 
gebruiken als rolmodel voor aandrijvingen op 
machines. De bionische engineers detecteren de 
karakteristieke vaardigheden van dieren en brengen 
ze in de praktijk met behulp van technologie  om de 
geavanceerde  energiebesparende abrieken van de 
toekomst te cre ren.

E  5006
www.festo.com/bionics
www.bionics education.com
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