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Het resultaat is een knap staaltje 
vakwerk van ‘customizer’ Thor 
Drake van gear store See See 
Motorcycles in Portland, USA. 
Hij slaagde erin om een Indian 
Springfield Darkhorse samen te 

voegen met een Traeger Iron-
wood Series 885. 
De barbecue-motor functioneert 
zoals je van een motor verwacht. 
Alleen neem je in de zijspan geen 
bijrijder mee, maar een barbecue. 

Je moet immers wat over hebben 
voor een lekkere steak onderweg. 
De motor was voor het eerst te 
bewonderen tijdens de Sturgis 
Motorcycle Rally in South Dako-
ta, onder het genot van spare ribs 
en speklappen. Wat de barbe-
cue-motor gaat kosten, is onbe-
kend. We vermoeden dat hij niet 
goedkoop zal zijn. 

Het aangename met het aangename verenigen; dat leek de Ameri-

kaanse merken Indian Motorcycle en Traeger Grills wel een mooi 

uitgangspunt. Ze ontwikkelden ’s wereld eerste barbecue-motor.

Knappe koppen van de Universiteit van 
Glasgow hebben een kunstmatige tong 
ontwikkeld die de subtiele verschillen 
tussen whisky’s kan onderscheiden. De 
tong kan worden ingezet in de strijd 
tegen namaakalcohol, een fenomeen dat 
de EU jaarlijks zo’n drie miljard euro kost.

brandweermannen 
beter zien

jagen seksende bezoekers de 
deur uit

Elon Musk wil hersenen 
hacken
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KUNSTMATIGE TONG ‘PROEFT’ 
VERSCHILLEN TUSSEN WHISKY’S

De MAAK

Met de tong werd whisky van de merken Glen-
fiddich, Glen Marnoch en Laphroaig ‘geproefd’. 
Het systeem was in staat om met 99 procent 
nauwkeurigheid de verschillen tussen de dran-
ken te detecteren. Het kon zelfs leeftijdsver-
schillen herkennen bij dezelfde whisky die was 
gerijpt in vaten van twaalf, vijftien en achttien 
jaar oud.

VERSCHILLENDE ‘SMAAKPUPILLEN’
De ‘tong’ van de universiteit in Glasgow is niet 
de eerste kunstmatige tong die is uitgevonden. 
Uit een studie waarbij een Schots universitair 
onderzoekscentrum in 2018  koolstofdaterings-
technologie gebruikte, bleek al dat een derde 
van de zeldzame flessen whisky nep was.
Wel is het nieuwe systeem het eerste dat twee 
verschillende soorten ‘smaakpupillen’ - kleine 
gouden en aluminium smaakpupillen in dam- 
bordrangschikking - op nanoschaal toepast. 
Ondergedompeld in verschillende vloeistoffen 
absorberen deze smaakpupillen licht. Aan de 
hand van subtiele variaties hierin konden de on-
derzoekers verschillende soorten whisky iden-
tificeren. Het onderzoek is gepubliceerd in het 
tijdschrift Nanoscale van de Royal Society of 
Chemistry. 

MEAT INDIAN X TRAEGER: 
EERSTE BARBECUE-MOTOR TER WERELD

PUN INTENDED
Beeld: Shutterstock.com
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Het 3D-bot bestaat uit een 
ingewikkeld rooster en is 
ontworpen om de aanmaak 
en groei van nieuw bot te 
ondersteunen. Het is ge-
maakt van mineraal bot en 
een veelgebruikt biocom-
patibel materiaal genaamd 
polyglyolzuur, en kan snel 

en goedkoop worden ge-
produceerd met behulp 
van 3D-printhardware. Tij-
dens een operatie kan het 
geprinte bot makkelijk in 
een vorm worden geperst 
of gesneden.
De met opzet veroorzaak-
te schedelafwijkingen bij 

de proefratten waren zo 
ernstig dat ze niet vanzelf 
zouden genezen. Het ging 
om afwijkingen die verge-
lijkbaar zijn met die bij pa-
tiënten die zijn geopereerd 
aan een hersentumor. In 
de experimenten werden 
sommige schedelafwijkin-

gen gereconstrueerd met 
behulp van hyperelastisch 
bot, en andere met het ei-
gen (autologe) bot van het 
dier. Weer andere ratten 
werden behandeld met een 
bot gemaakt van alleen po-
lyglycolzuur, zonder botmi-
neraal.
Het 3D-geprinte hy-
per-elastische bot zorgde 
voor botgroei en de aan-
maak van nieuw bot. Mi-
croscopisch onderzoek 
toonde aan dat het hy-
per-elastische bot lang-
zamerhand werd omringd 
door vezelachtig weefsel, 
en daarna door nieuwe bot-
cellen. Na verloop van tijd 
zou het bot volledig worden 
vervangen door nieuw bot. 
Op follow-up CT-scans 
was het hyper-elastisch bot 
na acht weken voor onge-
veer 74 procent effectief, 
en na twaalf weken voor 
ongeveer 65 procent, ver-
geleken met het eigen bot. 
De afwijkingen die waren 
behandeld met alleen po-
lyglycolzuur toonden weinig 
nieuwe botvorming.

GOED ALTERNATIEF
Eigen bot heeft de voor-
keur bij botreconstructies, 
maar is moeilijk te verkrij-
gen. Vaak wordt daarvoor 
een stuk bot uit een ander 
deel van het lichaam ge-
haald. Het 3D-bot zou in 
de toekomst een goed al-
ternatief kunnen zijn. Wel is 
eerst nog meer onderzoek 
nodig. 

Onderzoekers hebben een 3D-geprint bot ontworpen dat kan worden gebruikt bij 
schedelreconstructies. Het hyper-elastische bot heeft bij experimenten op ratten met een 
kapotte schedel voor nieuwe botgroei gezorgd.

3D-GEPRINT BOT ALS 
ALTERNATIEF BIJ 
SCHEDELRECONSTRUCTIES

RELATIEF
Ik moet even iets opbiechten: ik ben een con-
trolfreak. Ik heb de onbedwingbare drang om 
de touwtjes altijd strak in handen te hebben 
en houden. Dat heeft zo zijn voordelen. In mijn 
werk bijvoorbeeld. Ik heb een stevige discipline 
en als er iets geregeld moet worden, dan kun je 
dat met een gerust hart aan mij overlaten.

Maar een controlfreak zijn is niet altijd leuk of 
per se handig. Want, zoals we allemaal weten, je 
kunt nou eenmaal niet overal controle over heb-
ben. Laatst liet mijn auto het afweten. Gevolg: 
ik moest een afspraak afzeggen. Gevalletje over-
macht. Dikke vette pech. In mijn geval moest ik 
even iets verder dan tot tien tellen voordat ik me 
eroverheen kon zetten. Slaat nergens op, ik kon 
er immers niets aan doen en mijn afspraak had 
er ook heus alle begrip voor. Maar het liefst was 
ik zelf onder die motorkap geklommen om het 
euvel á la minute te verhelpen, zodat ik alsnog 
op tijd bij mijn afspraak zou zijn. Ik laat me pot-
verdrie - ik zei wat anders - niet door een hoopje 
techniek tegenhouden! 

In mijn beleving is techniek juist iets wat ons 
verder brengt. Letterlijk en figuurlijk. Als hoofd-
redacteur van dit mooie blad sta ik elke dag weer 
versteld van wat er allemaal mogelijk is met en 
door techniek. Zo heb ik sinds kort een Google 
Home die me op verzoek het nieuws opdreunt, 
muziek afspeelt of gewoon even tegen me praat. 
Wat ook nog op mijn wensenlijstje staat is een 
Correctbook. Dit is een oneindig uitwisbaar noti-
tieboek. Met de verkoop doneert Correctbook de-
zelfde schrijfmaterialen op plekken in de wereld 
waar kinderen dagelijks zonder pen en papier 
naar school gaan. Sociaal én duurzaam; ik hou 
ervan.

Maar ook slimmigheden zoals een 3D-bot of een 
AR-brandweerhelm, waarover meer in dit eerste 
nummer van De Maak, vind ik superboeiend. Of 
neem NASA, die astronauten door middel van 
videogames medisch wil trainen, zodat ze in de 
ruimte in geval van nood snel kunnen hande-
len. Waarom vind ik dit boeiend? Omdat met 
dit soort technieken en technologieën mensen-
levens kunnen worden gered. Zélfs met een ro-
botstaart, hoe raar het er misschien ook uitziet, 
zie pagina 14.

Alles wat we willen, kun-
nen we dankzij techniek. 
Techniek wordt steeds 
belangrijker. Klein pro-
bleempje: als techniek nog 
belangrijker wordt en het 
toch per ongeluk laat 
afweten, dan is het 
probleem wel iets 
groter dan een 
auto die er de 
brui aan geeft. Zo 
zie je maar: alles 
is relatief.

Lisette Biesenbeek
Hoofdredacteur

WERKEN MET
INDUSTRIËLE

ROBOTS
vacatures en (afstudeer)stages
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WIST JE DAT...
... het woord inbus heel normaal klinkt, maar eigenlijk een afkorting is? Het 
staat voor Innensechskantschraube Bauer und Schaurte. Bauer und Schaurte 
is het Duitse bedrijf dat de inbus in 1936 patenteerde. Innensechskantschrau-

be betekent zo veel 
als ‘schroef met zes 
zijden’. Als een afkor-
ting een woord vormt, 
heet het overigens 
een acroniem. Beken-
de acroniemen zijn 
havo (hoger algemeen 
voortgezet onderwijs) 
en HEMA (Holland-
sche Eenheidsprijzen 

Maatschappij Amsterdam). Misschien wel het langste acroniem is de naam 
van de Bredase voetbalclub NAC. Dat betekent Noad, Advendo, Combinatie 
waarvan NOAD staat voor ‘Nooit Opgeven Altijd Doorzetten” en ADVENDO 
voor “Aangenaam Door Vermaak En Nuttig Door Ontspanning’. Het is de een-
na-langste naam van een voetbalclub ter wereld. Weet jij wat de langste naam 
is? Mail ons je antwoord en win een inbus-setje!

... de prehistorische mens meer hersenen had dan de huidige mens? De 
‘brains’ van de jager-verzamelaar van 20.000 jaar geleden was ongeveer 150 
kubieke centimeter groter dan onze grijze massa’s. Dat is ongeveer het formaat 
van een tennisbal. Oorzaak? De aarde is warmer dan toen en in koud klimaat 
overleven grotere en bredere lichamen beter. Het formaat van de hersenen 
zegt overigens niets over de intelligentie. Einstein bijvoorbeeld had een brein 
van 1230 gram, flink lichter dan het gemiddelde van 1400 gram. Einstein had 
wel veel betere verbindingen. 

... gaatjes in kiezen vroeger werden behandeld met een boogboor? Bekend 
is dat een boog met een stokje door het touw is gebruikt om vuur te maken. 
Maar in Pakistan zijn skeletten gevonden van 7000 jaar oud, met geboorde 
kiezen. Uit onderzoek is gebleken dat gebruik is gemaakt van een boogboor 
met stenen punt. Een snaar is rond de schacht gebonden en door heen en 
weer te gaan, is het een primitief maar nuttig boorinstrument. Ook voor in de 
tandartsstoel.  

Powered by

Onderzoekers van de Universiteit 
van Pennsylvania, de Universiteit van 
Illinois in Urbana-Champaign en de 
Universiteit van Cambridge leggen 
uit hoe ze het metaalhout hebben ge-
maakt in een onderzoek dat onlangs 
in het tijdschrift Scientific Reports is 
gepubliceerd. Eerst hingen ze kleine 
plastic bollen, elk een paar honderd 
nanometer breed, in water. Daarna 
verdampten ze het water, waardoor 
de bollen in een ordelijk patroon wer-
den gestapeld. Daarna gebruikten ze 
een proces genaamd galvaniseren 
om de bollen in nikkel te coaten. Ten 
slotte gebruikten ze een oplosmiddel 
om de plastic bollen op te lossen, 
waardoor alleen het nikkelrooster op 
zijn plaats bleef.

Op dit moment hebben de onderzoe-
kers ongeveer een dag nodig om een 
stuk van het metaalhout te maken 
van postzegelformaat. Maar als ze 
het proces effectief kunnen opscha-
len, kan het materiaal voor van alles 
worden gebruikt.
Architecten zouden het kunnen ge-
bruiken om gebouwen te ontwerpen 
met nieuwe sterkte- en gewichtver-
houdingen, en fabrikanten van elek-
tronica zouden hun apparaten ermee 
kunnen bekleden, waardoor ze extra 
duurzaamheid krijgen zonder veel 
gewicht toe te voegen. 
Door de poriën te vullen met chemi-
caliën, kunnen onderzoekers het ma-
teriaal mogelijk transformeren in een 
lichtgewicht, oplaadbare batterij.  

Onderzoekers hebben een ‘metallisch hout’ gemaakt dat zo 
sterk is als titanium, maar licht genoeg om in water te drijven. 
Op dit moment kunnen ze slechts een klein deel van het me-
taalhout tegelijk produceren. Maar als ze een manier kunnen 
vinden om het productieproces op te schalen, kan met het ma-
teriaal van alles worden gemaakt. Van zeer duurzame smart- 
phones tot superlichte auto’s.

METAALHOUT? 
DAAR BOUW JE SUPERLICHTE 
EN STERKE AUTO’S MEE

Je kent ze wel, van die krasposters van de wereld die bij mensen 
aan de muur hangen om te laten zien waar ze allemaal wel niet 
geweest zijn. Patsers. Het enige tripje dat je hoeft te maken is naar 
je lokale bierbar om 
de wereld te leren 
kennen. 

Dit CNC-gefreesde bier-
bord is het ideale ant-
woord op reis-snobs. Je 
kunt de bierdopjes van 
het bier uit het land dat 
je hebt gedronken op de 
juiste plekken plaatsen. 
Lekker vanaf de bank 
thuis. Nog milieuvriende-
lijker ook, zo’n verzame-
ling buitenlands bier. 

BIERKAART 

Foto’s: Shutterstock.com
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METAALBEDRIJF

BAAS BV

LASERSNIJDEN CNC-ZAGEN
CNC-(VLOEI)BOREN WALSEN
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(ROBOT)LASSEN ENGINEERING

2D & 3D SNIJ- ZETWERK 
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EEN ONLINE OFFERTE 
AANVRAGEN VAN UW 
LASERSNIJWERK, GA 
DAN NAAR ONZE SITE
LASERSNIJWERK.EU

ICT/HRM

WTB/TBK
STAGE EN AFSTUDEER 
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MBO EN HBO NIVEAU
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E N G I N E E R I N G
M A C H I N E B O U W

S E R V I C E

NoBo 1
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1
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EN ISO 3834-2 ISO 9001

GECERTIFICEERD LASSEN

FRAMEBOUW - PLAATWERK 
APPARATENBOUW - PIPING
LICHT CONSTRUCTIEWERK
MODULEBOUW

De imaging-oplossingen die tot nu toe op de markt ver-
schenen, vereisen dat een brandweerman stopt, naar 
een klein scherm kijkt en probeert gevaren en risico’s 
te onthouden. Omdat cognitieve vaardigheden in een 
stressvolle omgeving snel achteruitgaan, schieten deze 
oplossingen hun doel voorbij.

NEUROWETENSCHAP
C-THRU is een SaaS-oplossing (Software as a Service) 
die brandweerlieden helpt om beter in een brand te 
kunnen zien en slachtoffers sneller te lokaliseren.  Door 
het toepassen van neurowetenschap maakt de helm 
complexe informatie makkelijker te behappen, en ver-
betert hij de cognitieve vaardigheden. Hierdoor kunnen 
de hersenen zich concentreren op missiekritieke ta-
ken en kunnen brandweermannen zich richten op wat 
ze moeten doen: mogelijke slachtoffers vinden en de 
brand onder controle krijgen.

Via een draadloze verbinding stuurt de C-THRU de 
POV (point of view) en locatie van de brandweerman 
in actie naar de controlekamer. Daarnaast legt de helm 
branden vast met een camera, heeft hij randdetectie en 

een hotspot-ID, en kan hij live streamen. De range aan 
features wordt binnenkort uitgebreid met ‘flow path 
tracking’ en objectherkenning. 

Steeds meer producers willen al in een 
vroeg stadium weten of een film een top 
of een flop wordt, zodat ze weten of de 
film de vaak flinke investering waard is. 
Om erachter te komen of een titel het 
goed zal doen, kun je je baseren op 
filmrecensies, trailers en social media-
berichten. Probleem is alleen dat deze 
informatie pas beschikbaar is nadat een 
film op het grote doek is gebracht.

KUNST IN EEN ALGORITME
De ontwikkelaars van het nieuwe AI-sy-
steem bedachten dat dit anders kon. Ze 
verzamelden gegevens van onder meer 
Wikipedia en reviews van recensieplat-
form Rotten Tomatoes, over meer dan 
42.000 films van over de hele wereld. 
De AI-robot gaf de artikelen en recen-
sies vervolgens een 0 of een 1. Flops 

en negatieve recensies werden een 0 
toegekend, tops en positieve recensies 
een 1. Daarbij werd een film als succes-
vol beschouwd bij een score van 75 of 
hoger. Zo heeft de eerste Avengers-film 
uit 2012 een score van 78. Films als Ali-
ce in Wonderland, Das Boot en A Man 
for All Seasons scoren ongeveer even 
hoog.

GOEDE MIX VAN SENTIMENT
De onderzoekers stellen dat niet de al-
gehele toon van een film, maar een goe-
de mix van zowel positief als negatief 
sentiment in het verhaal het succes be-
paalt. Minder succesvolle films hadden 
deze schommeling in sentiment niet. 
De onderzoekers concluderen hieruit 
dat het niet belangrijk is of een film een 
happy end heeft, maar wel dat het door 

de film opgeroepen gevoel regelmatig 
verandert. 

Vervolgens hebben de onderzoekers 
drie verschillende computermodellen 
getest om te kijken welk model het bes-
te de toekomst kon voorspellen. Alle 
drie de modellen konden redelijk nauw-
keurig aangeven of een film een succes 
zou worden of niet. Eén methode kon 
vooral goed voorspellen welke thrillers 

en comedy’s door critici zouden wor-
den gehaat.

BEDRAG VOORSPELLEN
De bouwers willen de methode verder 
finetunen om in de toekomst ook het 
bedrag te kunnen voorspellen dat een 
film zal opleveren. Ze willen producen-
ten hiermee een tool in handen geven 
om te beslissen of een film wel of niet de 
moeite waard is om in te investeren.  

Hoewel de naam Mondelz misschien niet 
direct een belletje doet rinkelen, kennen 
we allemaal hun chocoladeproducten. 
Denk bijvoorbeeld maar aan de Milka- en 
Côte d’Or-repen. De afgelopen 4,5 jaar 
heeft het bedrijf nauw samengewerkt met 
TNO, voor het 3D printen van chocolade. 

TNO heeft 3D-printonderzoek uitgevoerd 
op verschillende chocolades van Mon-
delz, en vervolgens prototype 3D-printers 
ontwikkeld. Ook heeft de onderzoeksor-
ganisatie Mondelz geholpen bij het ont-
wikkelen van nieuwe chocolade, en bij 
de overstap van het laboratorium naar de 

winkel. Het printen van chocolade is niet 
zo makkelijk als je misschien zou denken. 
Een verandering in temperatuur kan de 
textuur van de geprinte chocolade beïn-
vloeden. Dan kan een stukje chocolade er 
misschien uitzien om van te watertanden, 
terwijl de smaak ervan enorm tegenvalt. 
Ook stelde het printen op hoge snelheid 
Mondelz voor een aantal uitdagingen. 
Daarnaast moesten er ontwerpen worden 
gemaakt die zowel aantrekkelijk zijn voor 
klanten, als geschikt zijn om te worden 
geprint. Na hard werken (en ongetwijfeld 
veel proeven) is het Mondelz en andere 
betrokken partijen gelukt. De 3D-geprinte 
chocola die nu verkrijgbaar is in de winkel 
biedt volgens TNO de hoge kwaliteit en 
unieke ontwerpen die consumenten van 
de producten van Mondelz gewend zijn.

3D-SNOEP EN -PASTA
3D-foodprinting is niet nieuw voor 
TNO. De Duitse snoepgoedfabrikant en 
TNO-partner Katjes ging Mondelz al voor, 
met zijn in 2015 geïntroduceerde kauw-
gomsnoepprinter Magic Candy Factory. 
En in 2017 startte het Italiaanse concern 
Barilla met de verkoop van 3D-geprinte 
pasta, via het spinoff-bedrijf BluRhapso-
dy. 

AR-HELM HELPT BRANDWEERMANNEN BETER ZIEN

AI VOORSPELT 
FILMSUCCES

MILKA EN CÔTE D’OR NU OOK 
VERKRIJGBAAR IN 3D-PRINT

Een brandweerhelm die met behulp van 
AR sneller slachtoffers kan vinden. Het 
lijkt iets uit een actiefilm of game, maar 
dankzij het Amerikaanse techbedrijf 
Qwake Technologies is het realiteit. De 
door het bedrijf ontwikkelde C-THRU 
helm is een Augmented Reality-oplos-
sing die brandweermannen in real-time 
helpt hun weg te vinden in een door 
rook gevulde omgeving. 

De ontwikkelaars van een nieuw AI-systeem beweren dat hun 
programma kan bepalen of een film een kaskraker wordt of niet, 
door de verhaallijn ervan te bestuderen. Als het aan hen ligt, 
weet het systeem in de toekomst zelfs precies te vertellen hoe-
veel geld een film in het laatje brengt.

TOP OF FLOP?

Mondelz International, een van de grootste snackbedrijven ter 
wereld, heeft op Wereld Chocoladedag (hadden wij ook nog nooit 
van gehoord, maar het is op 7 juli, zet het in je agenda voor vol-
gend jaar) de allereerste 3D-chocoladeprinter gelanceerd. De 
3D-geprinte chocolade, die qua smaak niet onder schijnt te doen 
voor de traditioneel geproduceerde variant, ligt inmiddels in de 
winkel.

ROBO-WC’S 
JAGEN SEKSENDE 
BEZOEKERS DE 
DEUR UIT
Even een potje ballen op het toilet tij-
dens een avondje stappen? In het 
Engelse Porthcawl is dat straks een 
no-go. De stad wil hightech openbare 
toiletten bouwen die detecteren dat ze 
worden gebruikt voor een avontuurtje. 
Ga je er toch voor, dan kun je een kou-
de douche verwachten.

Volgens het bouwplan van de gemeen-
te functioneren de vloeren in deze zo-
genaamde robo-wc’s als een soort 
grote weegschaal. Zodra meer dan één 
persoon een toilethokje binnengaat, 
wordt dit door sensoren geregistreerd. 
Wordt het hokje gebruikt voor een potje 
seks, dan stort vanuit het plafond koud 
water neer, gaat er een alarm af en be-
ginnen lampen te knipperen. Oh, en de 
deur gaat meteen open. Leuk als je net 
met je broek op je enkels staat.
Kosten voor de hightech-toilethokjes: 
170.000 pond, 
oftewel zo’n 
186.000 euro. 
Dit najaar 
wordt met de 
bouw gestart.
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KO-AR HEEFT STAGEPLEKKEN 
Heb jij de 
uitstraling?

Acquisitie n.a.v. deze advertentie is niet gewenst

KO-AR heeft stageplekken voor 
scholieren met MBO of HBO niveau 
(M/V) om het ambacht van anodiseur, 
inpakker, straler en opzetter te leren. 

Interesse? 
Stuur je motivatie naar info@ko-ar.nl.

In eerste instantie wil Neuralink zich met 
de nieuwe technologie vooral richten op 
mensen met een handicap. Het is echter 
de bedoeling om de Brain Machine Inter-
face in de toekomst ook toe te passen bij 
mensen zonder beperking.
De mogelijkheden van een Brain Machine 
Interface lijken op die uit het script van 
The Matrix. Zo zouden we in de toekomst 
ons bewustzijn kunnen uploaden, onze 
ervaringen kunnen hacken, en zonder 
een computer aan te raken veertig woor-
den per minuut kunnen typen. Bovendien 
zou het systeem ervoor kunnen zorgen 
dat mensen met een beperking of ver-
lamming weer kunnen bewegen.

VAN KUNSTOOR TOT BIONISCH OOG
Dit zijn nu nog futuristische ideeën, maar 
er zijn ook al tal van laagdrempelige in-
novaties in gebruik. Een daarvan is het 
kunstoor, dat trillingen omzet in elektri-
sche pulsjes en deze communiceert naar 
de oorzenuw. Een ander voorbeeld is het 
bionische oog, dat lichtsignalen omzet in 
elektrische pulsjes en ze doorgeeft aan 
het deel van de hersenen dat visuele prik-
kels vertaalt.

DEEP BRAIN STIMULATION
En dan is er nog deep brain stimulation. 
De hersenen bestaan uit neuronen die 
door middel van elektrische pulsjes met 
elkaar communiceren. Bij deep brain sti-
mulation krijgen patiënten met bijvoor-

beeld de ziekte van Parkinson of demen-
tie elektroden in hun hersenen die de 
elektrische signaaltjes in hun brein lichtjes 
verstoren. Hierdoor kan een epileptische 
aanval worden voorkomen of kan het tril-
len bij Parkinson worden onderdrukt. 
Als je weet hoe neuronen met elkaar 
communiceren, kun je je hersenen als 
het ware voor de gek houden. Zo werkt 
een brain machine interface ook: door 
de elektrische pulsen zo na te bootsen 
dat ze overeenkomen met wat je nor-
maal gesproken waarneemt, kun je je 
hersenen laten denken dat je iets echt 
ziet, hoort of voelt, zonder dat het echt 
zo is. Deze technologie kan worden ge-
bruikt om mensen te helpen die bijvoor-
beeld zijn verlamd of een lichaamsdeel 
zijn kwijtgeraakt. Ook voor mensen met 

de spierziekte ALS, van wie de hersenen 
nog wel goed werken, kan de technolo-
gie een uitkomst zijn. Zo kun je een robo-
tarm laten uitvoeren wat iemand denkt, 
of een computer ervoor laten zorgen dat 
iemand zijn eigen arm weer kan bewe-
gen. Ook kan de technologie mensen die 
door een verlamming niet meer kunnen 
praten, helpen om weer te leren praten.

ULTRADUNNE ELEKTRODEN
Om de hersenen goed uit te kunnen le-
zen, heeft Neuralink een nieuwe chip 
ontwikkeld met elektroden die zo dun zijn 
als een kwart van een menselijke haar. 
Door zoveel mogelijk van die elektroden 
in het menselijk brein te plaatsen, kunnen 
de neuronen optimaal worden uitgele-
zen. De elektroden worden door middel 

van een soort vliesje in de hersenen ge-
plaatst, via hele kleine gaatjes die in de 
schedel worden geboord. In de toekomst 
hoopt Neuralink dit met lasers te kunnen 
doen, zodat de patiënt minder last heeft 
van de trillingen van de boor.

DOEI PRIVACY?
Neuralink is niet het enige bedrijf dat be-
zig is met deze technologie. Tientallen 
universiteiten en tech-startups over de 
hele wereld zijn bezig met het ontwik-
kelen van zo’n Brain Machine Interface. 
Maar stel dat we ons hoofd echt kunnen 
verbinden met internet en onze gedach-
ten kunnen uploaden, hoe zit het dan met 
onze privacy? Wordt het lezen van onze 
hersenen straks ook opgenomen in de 
nieuwe AVG? Wij zijn benieuwd, Elon. 

Level Ex ontving onlangs een subsidie   
van het Translational Research Institute 
for Space Health (TRISH) om een   virtu-
eel menselijk simulatieraamwerk voor 
NASA te bouwen. 
Dat de structuur van vitale organen, 
inclusief het hart en het vaatstelsel, tij-
dens een ruimtevaart kan veranderen, 
was al bekend. Nu NASA zich steeds 
meer bezighoudt met langere missies - 
in aanloop naar een mogelijke landing 
op Mars - wil de ruimtevaartorganisatie 
meer aandacht besteden aan de ge-
zondheid van astronauten die lang on-
derweg zijn. 

MEDISCHE TRAINING
Als zich een medisch probleem in de 
ruimte voordoet, communiceren astro-

nauten nu nog met een medisch team 
in Mission Control. Maar hoe verder ze 
de ruimte in gaan, hoe langzamer de 
communicatie verloopt. Vertragingen 
van meer dan een half uur zijn dan niet 
vreemd. En dat is te lang in een nood-
situatie.
Met behulp van datagestuurde simulatie 
en virtuele patiënten en apparaten, aan-
gepast aan de omstandigheden in de 
ruimte, wil NASA astronauten medisch 
trainen voor het geval er onderweg iets 
gebeurt. Hun vermogen om te reageren 
op een noodsituatie in de ruimte wordt 
hiermee verbeterd, rekening houdend 
met onder meer de zwaartekracht en de 
lange vertragingen in de communicatie 
tussen de astronauten en de crew op 
aarde. 

Naast het nuken van Mars 
heeft Tesla-eindbaas Elon Musk         
nog een geweldig idee. Of is het 
meer een waanidee? Met zijn 
tech-startup Neuralink wil hij 
onze hersenen aan comput-
ers linken. Als het aan de CEO 
van Tesla en SpaceX ligt, wordt 
zijn Brain Machine Interface 
eind volgend jaar in een patiënt 
gestopt.

Simulatietechnologie is een van de snelst groeiende technische 
trends. Artsen maken al gebruik van videogame-technologie 
om hun vaardigheden te verbeteren. Dankzij Level Ex, dat me-
dische videogames maakt voor artsen, wordt de technologie 
straks ook gebruikt door astronauten.

TESLA-BAAS ELON MUSK WIL 
HERSENEN HACKEN

HET SPELEN VAN VIDEOSPELLETJES 
KAN LEVENS REDDEN IN DE RUIMTE

De stroom wordt gebruikt om ’s nachts de straat te 
verlichten. Aan de hightech straatverlichting is een sy-
steem verbonden dat ook de omgeving leefbaarder en 
duurzamer maakt. Zo kun je er bijvoorbeeld draadloos 
je smartphone opladen. Ook kun je er binnenkort ge-
bruikmaken van WIFI. 

ORKAAN SANDY
Grappig feitje: EnGoPlanet is in 2016 opgezet nadat 
half Manhattan door orkaan Sandy bijna zeven dagen 

zonder stroom zat. Verontrust door het feit dat een van 
de rijkste steden ter wereld geen goed back-upplan 
had om zijn inwoners van energie te voorzien, besloten 
de mannen van EnGoPlanet er iets aan te doen. ‘Free 

and clean energy is all around us, but our cities do not 
have infrastructure in place that will harvest and store 
that energy’, aldus de initiatiefnemers. Nou, nu wel dus. 
Goed voorbeeld doet volgen, hopen we.  

ENGOPLANET ZIET HET LICHT
De wereld gaat naar de klote! Hoog tijd dus 
dat we er wat zuiniger mee omspringen. 
Een startup die dat begrijpt, is EnGoPlanet. 
Deze jongens uit New York ontwikkelden 
de Smart Solar Street Light, die menselij-
ke voetstappen en zonne-energie omzet in 
elektriciteit.

VOLVO ONTWERPT 
STADSAUTO VAN DE 
TOEKOMST
Scandinavisch design meets 
de veeleisende behoeften van 
stadstransport, in de vorm van 
Volvo’s nieuwste ontwerp: de 
PV. Zien we met dit futuristi-
sche ontwerp een glimp van hoe 
we in de toekomst van A naar B 
reizen?

De meest opvallende feature van het voertuig, dat is ontworpen door Rashid        
Tagirov, is de aanpasbare zitpositie. Als gebruiker kun je kiezen om bijvoorbeeld 
korte afstanden staand af te leggen en langere ritten in een meer liggende positie. 
De positie van de bestuurdersstoel transformeert niet alleen het interieur van het 
voertuig, ook het uiterlijk verandert. De hoofdsteunen zijn namelijk verbonden met 
de achterlichten, waardoor ze meebewegen met de stoelen.

1:4 schaalmodel

 

Beeld: Shutterstock.com
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Er zou een heel groot verschil in slachtof-
fers en branden kunnen zijn. Als gebou-
wen maar brandveiliger zouden worden 
ontworpen. De RB+ Groep doet dat. 
Door slimme ontwerpen, handige hulp-
middelen en goed onderhoud zou Ne-
derland een stuk veiliger zijn.
Ben je een beetje een levensredder? “Ja, 
een beetje wel”, zegt Sijtsma, manager 
en mede-eigenaar van de RB+ Groep. 
“Je zorgt voor een veilige omgeving voor 
mensen. Zij denken niet aan veiligheid, 
wij wel.” 
Voor Sijtsma is er een duidelijk moment 
aan te wijzen wanneer een brand het hele 
land op z’n kop zette: de cafébrand in de 
nieuwjaarsnacht van 2000 op 2001 in het 
Volendamse café De Hemel. Iemand stak 
binnen sterretjes aan en de kerstversie-

ring (volledig uitgedroogde dennentak-
ken die aan het plafond waren bevestigd) 
vloog in brand. De brandende massa 
kwam naar beneden in het overvolle café, 
en veroorzaakte een zware brand.

RAMP
Het werk van de RB+ Groep is op z’n 
minst bijzonder te noemen. Zo werken 
de monteurs in de Ziggo-dome. Daar lo-
pen leidingen van de garage naar boven. 
“Het vuur kan zomaar doorslaan door de 
mantelpijpen en langs de losse draden. 
Of bij stalen verbindingen, dan kan het 
door vloeren heen zo veel warmte door-
geven, dat aan de andere kant van een 
betonnen vloer de zaak in de hens kan 
gaan. Wij maken brandwerende afdich-
tingen om te voorkomen dat tijdens een 

concert in de Ziggo-dome er een ramp 
gebeurt.”
Ander voorbeeld van het werk van Sijts-
ma en zijn mensen? De RB+ Groep heeft 
een aantal Nederlandse monteurs twee-
enhalf jaar geplaatst in Curaçao, bij de 
bouw van een nieuw ziekenhuis. “We zijn 
in dat ziekenhuis verantwoordelijk voor 
alle brand- en rookwerende afdichtingen. 
Belangrijk bij een ziekenhuis is dat we 
rook beperken bij een uitbraak. Die mag 
zich niet zomaar door een pand versprei-
den.”
Bij rook gaat het om koude en warme 
rook. ‘Koude rook’ is rook die door na-
den heen komt. Dat is makkelijk te voor-

komen, door simpelweg naden en kieren 
dicht te maken. ‘Warme rook’ is rook 
van 200 graden en warmer. “Dit ontstaat 
bij een brandhaard. Het probleem hier-
van is dat luchtdicht maken niet helpt. 
Want kunststofleidingen smelten en 
rook ‘kruipt’ dan als het ware naar an-
dere plekken. Door het hele ziekenhuis 
hebben we chemische opschuimende 
materialen geplaatst. Bij kamertempera-
tuur zijn die stukken hard als beton. Maar 
wanneer de temperatuur te hoog wordt, 
gaat het schuimen en wordt het materiaal 
tot wel twintig keer groter. Dat sluit een 
groot gat en de installatie wel af.” 

Vliegen zijn verve-
lend. De eerste reactie 
is om ze weg te mep-
pen. Voor onderzoekers 
van de Universiteit van 
Washington in Seattle 
waren vliegen en ande-
re vliegende beestjes de 
muze in een doorbraak 
op het gebied van ro-
bots.

De onderzoekers ontwikkel-
den RoboFly, een microbot op 
insectenschaal met vleugels 
die los van de grond kunnen 
komen, zonder batterij of met 
een voeding. Het is de eerste 
vliegende robot in zijn soort 
die zonder batterijen kan wor-
den gelanceerd.
De vleugels - die zijwaarts 
fladderen zoals bij jouw huis-
vliegen - worden vastgemaakt 
aan een microprint met cir-
cuits en een stroombron, en 
het hele pakket weegt onge-
veer 190 mg. Dat is ongeveer 
het gewicht van een honingbij, 
en een beetje zwaarder dan 
een tandenstoker, die 130 mg 
weegt.
Eerdere pogingen zijn onder-
nomen om vliegende robots 
van insectengrootte te bou-
wen, zoals de RoboBee-mi-
crobots van Harvard, maar 
moesten worden aangesloten 
op stroombronnen. Het plaat-
sen van batterijen op zo’n 
lichtgewicht robot is een uitda-
ging, daarom hebben de on-
derzoekers een mini-zonnepa-
neel op de RoboFly geplaatst. 
In plaats van omgevingslicht 
haalt de RoboFly energie uit 
zijn zonnecellen via lasers, die 
veel meer stroom kunnen ge-
nereren.
De zonnecellen zijn aange-
paste op silicium gebaseerde 
verticale multijunction-cellen 
ontworpen voor de laser-
golflengte, niet het volledige 
spectrum van licht. Zodra de 
laser op de zonnecel schijnt, 
zetten een boost-omzetter 
en piëzo-elektrische actuato-
ren de laagspanningssignalen 
om naar 240 volt, die nodig 
zijn om de vleugels te laten 
flapsen. In een gecontroleerd 
experiment werden lasers di-
rect gericht op de robots, die 
een paar seconden vlogen. 
De centrale processor is een 
ARM Cortex-M0-microcon-
troller, die in sommige weara-
bles wordt gebruikt.
Heeft zo’n robot-vlieg overi-

gens wel nut? Wellicht kunnen 
ze worden ingezet om gaslek-
ken te vinden of chemische 
vervuiling op te sporen. Maar 
uiteindelijk zijn vliegen perfect 
om neer te meppen met een 
vliegenmepper. Nu dus ook 
zonder dierenleed.  

Elk jaar zijn er in Nederland ruim 100.000 woningbranden. Bijna 
vijftig mensen overlijden daarbij. De brandweer rukt ongeveer 
385 keer per dag uit. Nog wat cijfertjes: binnen twee minuten na 
het begin van een brand is het vuur al niet meer door jezelf te 
blussen. En binnen vijf minuten staat je hele huis in lichterlaaie. 
Als je dan weet dat de gemiddelde tijd die de brandweer nodig 
heeft 7,7 minuten is, dan mag het angstzweet best uitbreken. 
Joep Sijtsma van de RB+ Groep, gespecialiseerd in het zo inrich-
ten van gebouwen dat de brandveiligheid gigantisch toeneemt, 
kent de cijfers.  

REDDEN UIT EEN 
NIET-BRANDEND GEBOUW

ROBOVLIEG

RB+ GROEP
De RB+ Groep zorgt ervoor dat gebouwen brandveilig zijn. Al in het begin van een 
project zitten de mensen van RB+ aan tafel met de bouwers. Zo was het bij de pres-
tigieuze hoogbouw De Rotterdam in de havenstad, zo was het bij de Noord-Zuidlijn 
in Amsterdam en bij tientallen andere projecten in binnen- en buitenland. 
Er lopen projectleiders van 25 jaar rond, maar ook oude rotten en op allerlei oplei-
dingsniveaus. Het echte vak van brandpreventie leer je niet op school, dat gebeurt 
in het bedrijf zelf. In totaal zijn er 75 mensen vast in dienst en werken er nog 120 
mensen die geregeld worden ingehuurd. 

Meer weten of geïnteresseerd in een goede baan? Kijk op https://rbplus.nl/nl/index

 
 

Vacature servicemonteurs  
 
Ben je klantgericht? Houd je van afwisseling? En zie jij het als jouw uitdaging om de machines van de klant altijd 
draaiend te houden? Lees dan snel verder! 
 
Wij zoeken de volgende servicemonteurs: 
 

- Junior servicemonteur (1-3 jaar werkervaring) 
- Senior servicemonteur (meer dan 3 jaar 

werkervaring)  
 
Wat ga jij doen? 

• Je installeert nieuwe machines en toebehoren 
van hoogwaardige kwaliteit; 

• Je instrueert en begeleidt medewerkers van de klant met de bediening en het onderhoud van de machines; 
• Je voert (periodieke) preventieve onderhoudsbeurten uit aan machines; 
• Je repareert machines en lost storingen op. 

 
Wie zijn wij?  
Wij zijn een familiebedrijf in hart en nieren en we werken in een klein en hecht team van 22 medewerkers, met een 
thuisbasis in Hilversum. Sinds 1957 leveren wij aan klanten in heel Nederland CNC metaalbewerkingsmachines, 
metaalverwerkende machines, gereedschappen, olie en systemen voor trillingsdemping. Snelle, betrouwbare 
levering en service na de verkoop is spreekwoordelijk voor onze onderneming.  
 
Wat verwachten wij van jou? 

• Technische opleiding en ervaring op MBO-niveau;  
• Flexibele, klantvriendelijke instelling; 
• Kennis van pneumatiek, hydrauliek, mechanica en machinemetingen, kennis van  mechatronica is een pré; 
• Basiskennis van de Duitse en Engelse taal; 
• In het bezit van rijbewijs B. 

 
Wat kun je bij ons verwachten? 

• Afwisselende, zelfstandige baan met veel contacten; 
• Ruimte voor eigen initiatief; 
• Zeer enthousiast team om mee samen te werken; 
• Salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring tussen € 3200 - € 4000; 
• Auto. 

 
Enthousiast? 
Stuur dan je motivatie met CV ter attentie van Annemarie Luitwieler naar mailadres 
annemarie.luitwieler@oudereimer.nl.  
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jef Oude Reimer op 035-6460821. 
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NIEUWE LEERMIDDELEN
VOOR HET TECHNISCH

ONDERWIJS!

CNC-SIMULATOR LASSIMULATOR

Hoeveel lawaai een ventilator maakt, is 
in veel gevallen doorslaggevend bij de 
aanschaf van zo’n ding. Met name het 
gedrag bij hoge tot middelhoge frequen-
ties bepaalt hoe (on)aangenaam het ge-
luid van een ventilator is. Tot nu toe was 
het heel moeilijk om aan de hand van 
fysische eigenschappen in te schatten 
hoe goed een geluid is te verdragen. 
Technische kenmerken geven immers 
geen beeld van hoe mensen het geluid 
van een ventilator waarnemen.

GEHOOREXPERIMENTEN
Voor hun studie voerden de onderzoe-
kers gehoorexperimenten uit met veertig 
proefpersonen. De proefkonijnen moes-
ten dertig geluiden beoordelen. Daarvan 
waren er elf originele ventilatorgeluiden, 
achttien door de onderzoekers samen-
gestelde geluiden, en één neutraal ge-
luid. De wetenschappers deelden de 
geluiden aan de hand van bepaalde fy-

sieke parameters in meerdere groepen 
in, om uit te vinden welke akoestische 
geluidskarakteristieken voor het mense-
lijk gehoor doorslaggevend zijn.
Wat bleek: vooral hoge frequenties klin-
ken onaangenaam.  Ook mag de ver-
houding tussen hoge en middelhoge 
frequenties niet te hoog worden. Een 
groter aandeel lage frequenties maakt 
het geluid van een ventilator niet onaan-
genamer.
De nu vastgestelde parameters kunnen 
fabrikanten helpen om aan de hand van 
psycho-akoestische kenmerken een 
eerste inschatting van het geluid van 
een ventilator te bepalen, zonder dat ze 
zelf kostbare gehoorexperimenten hoe-
ven uit te voeren. Bedrijven krijgen hier-
mee een tool in handen om ventilatoren 
in de toekomst eenvoudiger te optimali-
seren. Het onderzoek is gepubliceerd in 
de Journal of the Acoustical Society of 
America.  

Ongeveer een op de duizend kinderen 
ontwikkelt een plasbuisvernauwing, soms 
zelfs als ze nog in de baarmoeder zitten. 
Om te voorkomen dat zich levensbedrei-
gende hoeveelheden urine in de blaas op-
hopen, moet het aangetaste deel van de 
plasbuis chirurgisch worden verwijderd 
waarna de open uiteinden van de buis 
weer aan elkaar worden genaaid. Het zou 
echter minder schadelijk zijn voor de nie-
ren als een stent kan worden geplaatst 
terwijl de foetus nog in de baarmoeder zit.

ULTRAKLEINE DIAMETER
Het gebruik van vasculaire stents is niet 
nieuw. Ze worden al langere tijd gebruikt 
om geblokkeerde kransslagaderen te be-
handelen. De urinewegen van foetussen 
zijn echter next level, want ze zijn veel 
smaller.
Omdat het niet mogelijk is om op de tra-
ditionele manier zulke kleine stents te ma-
ken, heeft de Zwitserse kinderarts Gaston 
De Bernardis het Multi-Scale Robotics 
Lab van de ETH in Zürich benaderd. Dit 
lab heeft nu een nieuwe methode ontwik-
keld waarmee het structuren kan produ-
ceren met een diameter van minder dan 
100 micrometer.

De onderzoekers noemen de methode 
‘indirect 4D-printing’. Ze gebruiken de 
hitte van een laserstraal om een 3D-tem-
plate (een 3D-negatief) in een micromold-
laag te snijden. Vervolgens vullen ze het 
negatief met een geheugenpolymeer en 
maken ze de structuur met behulp van 
UV-licht. Ten slotte lossen ze de mal op in 
een bad met oplosmiddel. Wat overblijft is 
de 3D-stent.
De geheugeneigenschappen van de stent 
geven hem een ‘vierde dimensie’. Zelfs 
als het materiaal vervormd is, onthoudt 
het zijn oorspronkelijke vorm en keert 
het ernaar terug als het materiaal warmer 
wordt. “Samengedrukt kan de stent door 
het getroffen gebied worden geduwd. 
Daarna keert hij terug naar zijn oorspron-
kelijke vorm en verbreedt hij de vernau-
wing in de urineweg”, aldus De Bernardis.

TESTEN OP DIEREN
Hoewel de eerste resultaten veelbelovend 
zijn, kunnen de stents nog niet in real life 
worden toegepast. Voordat kan worden 
onderzocht of de stents daadwerkelijk 
geschikt zijn om kinderen met een aange-
boren urine-afwijking te helpen, moeten 
ze eerst op dieren worden getest.  

Via een app op je smartphone kun je kie-
zen uit een van de voorgeprogrammeerde 
oefeningen om de basisbeginselen van het 
tafeltennis te leren. Om de inhoud van de 

app up-to-date te houden, willen de ma-
kers hun uitgebreide netwerk van bekende 
proftafeltennissers en coaches inzetten.

TOPSNELHEID VAN 70 KM/U
Ook kun je onder meer de frequentie, het 
effect en de snelheid van de bal instellen. 
De robot kan 30 tot 100 ballen per minuut 
afschieten, op verschillende snelheden. De 
topsnelheid bedraagt daarbij meer dan 70 
kilometer per uur. Zelfs profs vinden in de 
Joola Infinity een waardig tegenstander. 
De tafeltennisrobot heeft twee wielen 
waarmee hij naadloos rond een vast punt 

150 graden heen en weer kan 
bewegen. Hierdoor kun je je 
reactie op elke mogelijke bal 
oefenen. Ook kan de tafel-
tennisrobot trajecten creëren 
waarbij de bal tot 30 graden 
naar beneden of tot 50 graden 
naar boven vliegt.

NON-STOP ACTIE
Een van de meest unieke 
kenmerken van de Joola In-
finity Robot is het balrecy-
clingsysteem dat de ballen 
direct terug in de robot gooit, 
waardoor je non-stop kunt 
spelen. De ontwerpers hebben 
een 5x3-raster gemaakt zodat 
de Joola de bal overal op de 
tennistafel kan ‘slaan’. De ro-
bot heeft bovendien een twee-
haaks-mechanisme in plaats 
van een grote basis, zodat je 
eenvoudig kunt beginnen met 
oefenen.
Na zijn succesvolle lancering 
op Kickstarter hebben de 
makers De Joola Infinity ver-
der getest en verbeterd, om 
de robot nog nauwkeuriger te 
maken. Afgelopen zomer is 
de tafeltennisrobot in produc-
tie gebracht. Hij is verkrijgbaar 
vanaf 499 dollar. 

Als de mussen ’s zomers van het dak vallen, zorgen ventilato-
ren in veel woningen voor de nodige verademing. Maar ook 
computers, warmtepompen en grote industriële (koel)instal-
laties hebben er een. Gehooronderzoekers van de Carl von         
Ossietzky-Universität in Oldenburg hebben een prognosemo-
del ontwikkeld waarmee producenten het geluid van ventila-
toren kunnen verbeteren.

Onderzoekers van de ETH, een technische universiteit in Zürich, 
hebben een vasculaire stent ontwikkeld die veertig keer kleiner 
is dan tot nu toe mogelijk was. In de toekomst kunnen dergelijke 
stents worden ingebracht bij ongeboren baby’s die een levensbe-
dreigende vernauwing van de urineweg hebben.

Hij wordt nooit boos of moe, en staat altijd klaar om je naar een hoger 
niveau te brengen. We hebben het over de Joola Infinity, een tafelten-
nisrobot die vrijwel elke slag kan nabootsen en een compleet lespro-
gramma biedt waarmee hij van jou een onverslaanbare tafeltennis-
kampioen kan maken.

NIEUWE TOOL 
VOORSPELT GELUID 
VAN VENTILATOREN ZWITSERS LAB 

ONTWIKKELT 
KLEINSTE STENT 
TER WERELD

REDDING VAN ONGEBOREN BABY’S MET 
PLASBUISVERNAUWING NABIJ

Deze microstent is slechts 50 micrometer (=0,05 

mm) breed en 0,5 mm lang

Beeld: Carmela de Marco/ETH Zürich.

JOOLA INFINITY: TAFELTENNISROBOT 
VOOR NON-STOP ACTIE

Beeld: Shutterstock.com
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DrumNet, zoals het systeem heet, is 
gebaseerd op een kunstmatig neuraal 
netwerk dat ritmische relaties tussen ver-
schillende instrumenten leert en ze co-
deert in een 16-dimensionale stijlruimte. 

De AI-drummer is getraind met behulp 
van 665 pop-, rock- en elektronummers, 
elk met bass-, kick- en snaredrum-tracks. 
Na zijn training was de AI-drummer in 
staat om zelfstandig een ‘muzikaal aan-

nemelijke’ kickdrumbeat te produceren 
voor een nummer, op basis van de ande-
re instrumenten in de track.
De beats die DrumNet produceert zijn 
misschien niet zo creatief als die van 
drummers Travis Barker (van Blink-182) 
of Josh Dun (van Twenty One Pilots), 
maar echt slecht zijn ze ook niet, als we 
de voorbeelden beluisteren die Sony 
heeft gedeeld. 
Op dit moment is de AI-drummer alleen 

getraind op kickdrumbeats. Plannen om 
het systeem uit te breiden zodat het een 
heel drumstel kan nabootsen, zijn in de 
maak. Daarmee zou de AI-drummer een 
goede stand-in kunnen zijn voor bands 
die een no-nonsense drummer zoeken. 
Sony benadrukt dat DrumNet niet is be-
doeld om muzikanten te vervangen, maar 
alleen als tool dient voor drummers die op 
zoek zijn naar inspiratie of hulp willen bij 
het realiseren van hun creatieve ideeën.
Benieuwd naar het werk van Sony’s 
AI-drummer? Ga naar sites.google.com/
view/drum-generation om de samples te 
beluisteren.  

SONY’S NIEUWE AI-DRUMMER KAN 
KICKDRUMBEATS PRODUCEREN

Sony heeft een AI-drummer gecreëerd die kan samenwerken 
met andere muzikanten en drumbeats kan produceren voor 
nummers in verschillende genres.

SOFTWARE-CHICK 
MAAKT SLEUTEL VAN 
HAAR ARM
Wat nou sleutelkaart of app: deze 
bad ass software engineer liet een 
chip in haar arm plaatsen om haar 
Tesla Model 3 te unlocken en te 
starten. Bizar? Misschien. Maar als 
het werkt, hoeft ze nooit meer naar 
haar sleutels te zoeken.

Amie DD, met een achtergrond in 
spelsimulatie en programmeren, post-
te onlangs een video op haar YouTu-
be-kanaal die laat zien hoe ze haar 
lichaam ‘biohackte’. De software-in-
genieur verwijderde de RFID-chip van 
haar Tesla Model 3-sleutelkaart met 
behulp van aceton, en plaatste hem 
vervolgens in biopolymeer. Vervolgens 
werd de chip via een holle naald door 
een professional in haar linkerarm ge-
injecteerd.

BEKIJK DE VIDEO OP 
TECHNISCHWEER.NL
Benieuwd hoe dat eruitziet? Ga naar 
Technischweer.nl om de video te be-
kijken. Als je niet tegen bloed kunt, 
is dat trouwens niet zo’n goed idee. 
Amie DD heeft ook een pagina op 
Hackaday.io, waarin ze haar project 
en het proces uitlegt.

OUD IMPLANTAAT
Biohacking is niet nieuw voor Amie. Ze 
had al een RFID-chip in haar hand, die 
ze onder meer gebruikte om de deur 
van haar huis openen. Helaas voor 
Amie bleek deze chip niet geschikt om 
ook haar auto te starten. De Java-ap-
plet die op de chip in haar hand moest 
worden bijgeschreven, werd geblockt 
door de beveiliging van Tesla. Daarom 
koos Amie voor een ander implantaat.
Beetje jammer: de video laat niet zien 
of de chip werkt. Zodra er een nieuwe 
video online komt ben je de eerste die 
hem ziet, op Technischweer.nl. 

De Japanse regering loopt voorop in de 
ontwikkeling van vliegende auto’s. Het 
land is de afgelopen jaren veel macht 
in de computer- en elektronicawereld 
kwijtgeraakt aan de Amerikaanse tech-
giganten in Silicon Valley, en ziet in de 
vliegende auto een mogelijkheid om te-
rug te slaan. In totaal zijn al 21 bedrijven 
en organisaties bij het plan betrokken, 

waaronder Toyota, Airbus en Boeing.  
Een stad als Tokio heeft grote verkeers- 
problemen. Niet alleen de drukte, ook het 
tekort aan parkeerplaatsen leidt er al ja-
ren tot grote ergernis. Vliegende auto’s 
kunnen dé oplossing zijn om mensen 
voor hun woon-werkverkeer letterlijk over 
de files heen te laten reizen. Verder zou-
den de vliegende auto’s kunnen worden 

ingezet om afgelegen gebieden en eilan-
den makkelijker te bereiken en toeristen 
rondvluchten aan te bieden. Bovendien 
kunnen ze worden gebruikt voor nood-
hulp bij rampen.
Taxibedrijf Uber heeft vorig jaar uitge-
sproken de komende vijf jaar 20 miljoen 

euro te willen investeren in vliegende au-
to’s. Over vier jaar wil Uber luchttaxi’s 
laten rondvliegen in Parijs. Ook grote au-
tofabrikanten als Volkswagen, Daimler en 
het Chinese Geely, onder meer eigenaar 
van Volvo, zijn volop bezig met de ont-
wikkeling van vliegende auto’s. 

EERSTE VLIEGENDE 
AUTO DE LUCHT IN

De oorsprong ligt acht jaar geleden bij 
een communiefeest bij de broers Edu-
ard en Marius Wijlaars in het Brabantse 
Someren. Na afloop stond op iedere 
tafel een bakje met allemaal bierdopjes. 
Zo ontstond het idee van het bierdop-
penfestival:  bierdoppen sparen voor het 
goede doel met gezellige muziek erbij.
Tijdens de eerste editie in 2012 werd 
er ‘1720 kilo aan bierdoppen opge-
haald. Vandaag de dag halen de broers 

bijna 50.000 kilo op. En dat wordt op 
allerlei manieren aangeleverd. Zo zijn 
er kinderen die op de fiets twee of drie 
dopjes leveren, maar ook een camper 
met doorgezakte wieltjes, tot aan het 
dak gevuld met dopjes. Hoe levert dat 

geld op? Sponsoren geven geld per kilo 
opgehaald ijzer. Een route die de twee 
broers kennen, omdat ze een metaal-
bewerkingsbedrijf hebben. De goede 
doelen wisselen, al is altijd een van de 
ontvangers Stichting KiKa. 

DRINKEN VOOR EEN GOED DOEL
Het is bijna niet voor te stellen, 
maar je kan de wereld een 
stukje mooier maken door 
veel te drinken. In Someren 
hebben twee broers van het 
metaa lb ewerkinsgb edr i j f 
Edumar een bierdoppenfestival 
opgezet waarbij geldt: hoe 
meer je drinkt, hoe beter het is

Vier eetlepels suiker. Zo licht 
zijn de walkietalkies van Tom 
Dumoulin. Dat staat gelijk aan 
ongeveer 68 gram. Wielrenners 
vandaag de dag kunnen niet 
zonder communicatie, maar elk 
beetje gewicht te veel kan sche-
len in de eindklassering van 
een koers. 

Tom Veelers is voormalig profrenner en 
tegenwoordig ploegleider bij Team Sun-
web: “Voor mij als renner was commu-
nicatie tijdens een koers heel belangrijk. 
En als ploegleider net zo. Goede com-
municatie geeft je net dat beetje extra 
dat je nodig hebt. Soms heb je tijdens 
een tour onderling heel veel communi-
catie, bijvoorbeeld een vraag richting de 
ploegleiders over een lekke band of een 
bidon. Je maakt bijvoorbeeld mee dat je 
een kilometer of vijf voor een uitdeelplek 

voor bidons erachter komt dat je niet op 
tijd op de juiste positie kan zijn. Dat lij-
ken kleine aspecten, maar die kunnen 
cruciaal zijn.” 

MAKKELIJK OVERLEGGEN
“Communicatie tijdens de wedstrijd is 
essentieel”, zegt Thorwald Veneberg. 
Hij is bondscoach wegwielrennen bij 
de KNWU. “Tijdens de tijdritten kunnen 
we zo technische aanwijzingen over het 
parcours aan de renners en rensters 
meegeven. Door hun aerodynamische 
houding is het vaak lastig om goed het 
parcours te overzien. Tijdens de wegra-
ces speelt de tactiek een belangrijke rol. 
Door de communicatiesets kunnen we 
snel en makkelijk overleggen over de 
toe te passen tactiek. Daarnaast zijn we 
snel bij een renner of renster met pech, 
die al via de radio kan melden dat hij of 
zij een probleem heeft.” 

EEN MOBIELTJE 
VAN 68 GRAM

Japanse uitvinders zijn er onlangs in geslaagd om een auto te 
laten vliegen. Vorige maand ging het voertuig met horizontale 
propellers voor het eerst de lucht in. Het prototype is volgens de 
ontwikkelaars ontworpen voor onbemande vluchten.

Zwolleweg 6
2803 PS Gouda

Tel:+31 (0) 182 535 523

linkedin.com/company/iscar-nederland-b-v-
info@iscar.nl
www.iscar.nl

Beeld: rob@fritsen.nl

Beeld: Shutterstock.com

Beeld: Shutterstock.com
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Breng techniek 
tot leven

www.stylecncmachines.nl

+31 (0)33 205 25 00
Een mooi vak.
Een vak mét baangarantie.
Want verspaners, die zijn broodnodig!

Dé oplossing voor
 het technisch 

onderwijs!

Technologische ontwikkeling en vernieuwingen zijn 
aan de orde van de dag in de metaalverwerkende 
industrie. Dit geldt ook voor het gebruik van 
machines in het onderwijs.

DE STUDENT IS DE VERSPANER VAN DE 
TOEKOMST

De conceptuele Xbox Cloud-controllers 
zijn gebaseerd op gepatenteerde ont-
werpen en geven een goede indruk van 
hoe de echte moeten aanvoelen. Door 
twee controller-helften aan weerszijden 
van je telefoon te klemmen, verandert je 
mobiel in een draagbare gameconsole, 
compleet met alles wat je nodig hebt 
om de meest bekende Xbox-spellen te 
spelen.
De controllers zijn net als de originele 
Xbox verkrijgbaar in verschillende kleu-
ren, en ze beschikken over toetsen, 
knoppen en joysticks, waaronder de lin-
ker- en rechtertrigger bovenaan.
De controllers zijn ontworpen voor mee-
slepende landscape-games en worden 
geleverd met elk twee grepen die je 
telefoon voorzichtig maar veilig aan de 
zijkanten vasthouden. Pads van traag-
schuim voorkomen dat ze op een kop-
je drukken. De grepen zijn ideaal voor 

telefoons zonder schuine kant, omdat 
ze ervoor zorgen dat de controllers het 
scherm aan de linker- en rechterkant 
niet overlappen.

VERBINDING VIA WIFI
De beide helften van de controllers ma-
ken verbinding met je telefoon via WIFI. 
Ze bevatten zelfs eigen luidsprekerunits 
die zorgen voor gameplay-audio in ste-
reo. Gebruik je liever een headset, dan 
kan dat ook. De controllers hebben een 
eigen aansluiting voor draadloze head-
sets en oortelefoons.
De Xbox Cloud-controllers leveren vol-
doende power voor een lange game-
sessie. Ze hebben eigen batterijen waar 
je via de panels aan de onderkant bij 
kunt. De batterijen laden op door ze op 
een speciale cloudcontroller-lader aan 
te sluiten.  

Het lijkt er sterk op dat Microsoft zijn concurrentiestrijd met 
Google niet alleen aangaat met een cloudgebaseerde gaming-
dienst, maar ook met hardware. De nieuwste gadget van het 
Amerikaanse   megaconcern bestaat uit afneembare controllers 
die je op je mobiele telefoon kunt vastklikken, om er zo portable 
mee te gamen.

CLOUDCONTROLLERS 
VERANDEREN JE  MOBIEL 
IN EEN  PORTABLE XBOX

Op zich is het idee van een staart niet 
eens zo heel gek. Onze voorouders, de 
aapachtige primaten, hadden zo’n kleine 
20 miljoen jaar geleden ook een staart. 
Kleinere aapsoorten hebben er nog 
steeds één, om zich hoog in de bomen te 
kunnen voortbewegen.
De evolutie heeft ervoor gezorgd dat de 
mens uiteindelijk staartloos door het le-
ven ging. De meest aannemelijke theorie 
waarom dit is gebeurd, is dat onze voor-
ouders relatief zwaar waren ten opzich-
te van andere gewervelden, en de staart 
daarom zijn functie als stabilisator verloor. 
Toch zou een staart best handig kunnen 
zijn, vonden de Japanse wetenschap-
pers. Zij ontwierpen een mechanische, 
pneumatische staart die zowel qua lengte 
als gewicht is aan te passen aan zijn ge-
bruiker, en makkelijk op de onderrug kan 
worden bevestigd. De staart zou kunnen 
helpen bij het behouden of corrigeren van 
je balans, bijvoorbeeld als je ergens op 
moet klimmen of zware objecten moet 
tillen.

ZEEPAARDJE ALS INSPIRATIEBRON
De bedenkers haalden hun inspiratie 
voor de robotstaart uit het zeepaardje. 
De staart van dit kleine diertje leent zich 
uitstekend om na te maken én kan grote 
krachten weerstaan in vergelijking tot de 
lichaamsgrootte. Een pneumatische ac-
tuator levert het vermogen waarmee de 
kunstmatige spieren in de staart worden 
aangestuurd. De actuator wordt aange-
dreven door een luchtcompressor.
Of dit betekent dat wij in de toekomst net 
als apen tussen de bomen kunnen slinge-
ren? Who knows. Voorlopig is de staart 
alleen bedoeld om bijvoorbeeld mensen 
te helpen die slecht ter been zijn. De 
vraag is: zie jij je al met een staart op je 
rug rondlopen? 

Speciaal voor de categorie ‘hier wil je niet mee worden gezien’ 
hebben wetenschappers van de Keio University in Japan een 
mechanische staart ontwikkeld voor mensen. De robotstaart, ge-
naamd Arque, is ontworpen om mensen te helpen hun balans te 
vinden en te houden.

JAPANSE WETENSCHAPPERS ONTWERPEN 

ROBOTSTAART VOOR MENSEN
REVOLUTIONAIR 
ONDERZOEK NAAR 
BEHANDELING 
HARTFALEN
Amerikaanse wetenschappers zijn 
erin geslaagd om met flexibele ve-
zels, gemaakt van koolstof-nano-
buisjes, beschadigd hartweefsel te 
herstellen. De resultaten vormen 
het eerste wetenschappelijke be-
wijs dat synthetisch materiaal in 
plaats van een medicijn kan wor-
den gebruikt voor de behandeling 
van hartproblemen, doodsoorzaak 
nummer één in de VS.

De vezels worden rechtstreeks in het 
weefsel genaaid. Hiermee wordt een 
soort brug om het beschadigde weef-
sel heen gecreëerd om de elektrische 
signalen te geleiden die nodig zijn om 
het hart te laten kloppen.
De vezels van koolstof-nanobuisjes, 
die de geleidende eigenschappen van 
metaal hebben, zijn een baanbrekende 
uitvinding uit 2013 van een Amerikaans 
laboratorium. De draadachtige vezels 
zijn zo breed als een kwart van een 
mensenhaar, maar bevatten tientallen 
miljoenen microscopische nanobuis-
jes, flexibel genoeg om te navigeren 
en energie te leveren aan een specifiek 
gebied in een beschadigd hart.
Experimenten bij knaagdieren toonden 
aan dat de niet-toxische, met poly-
meer beklede vezels kunnen dienen 
als elektroden, zodat een verstoorde 
hartfunctie kan worden hersteld, met 
of zonder pacemaker. De geleidende 
functie verdween weer zodra de vezels 
werden verwijderd.

LANGE TERMIJN
Het duurt nog even voordat de vezels 
op mensen kunnen worden getest. De 
onderzoekers moeten eerst een ma-
nier vinden om de vezels in het weefsel 
te naaien, met behulp van een kathe-
ter die zo min mogelijk impact heeft op 
de patiënt. De vezels moeten boven-
dien sterk en flexibel genoeg zijn om 
het hart ook op de lange termijn con-
stant te laten kloppen. Verder moeten 
de onderzoekers bepalen hoe lang en 
breed de vezels precies moeten zijn en 
hoeveel elektriciteit ze moeten kunnen 
geleiden. Daarnaast is nog niet bekend 
hoe de vezels zich houden in het nog 
groeiende hart van jonge patiëntjes. 
Er wordt ook onderzocht of de vezels 
kunnen worden gebruikt in de auto-in-
dustrie en ruimtevaart, en voor elektri-
sche interfaces  met de hersenen. Zou 
Elon Musk dit al weten? 
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De onderzoekers krijgen 3 miljoen euro 
van de Europese Commissie voor hun 
onderzoek. Robots die ons in onze di-
recte omgeving van dienst zijn, zijn 
niet langer toekomstmuziek. Behalve 
in laboratoria en fabrieken gaan we ze 
ook vaker in huishoudens en kantoren 
tegenkomen, waar ze mensen helpen 
door de (werk)last te verminderen. Om 
ervoor te zorgen dat dit veilig gebeurt, 
worden veel next-generation robots ge-
bouwd van flexibele materialen. Omdat 
ze zacht zijn, kunnen ze geen pijn ver-
oorzaken bij mensen. De keerzijde is dat 
‘zachte’ robots bijzonder kwetsbaar zijn 
voor scheuren, veroorzaakt door scher-
pe objecten die overal om ons heen 
aanwezig zijn. Reparaties om de robots 
vervolgens weer aan de praat te krijgen, 
kosten vaak tijd en zijn daarom erg duur.
Om dit te voorkomen, gaan weten-
schappers binnen het SHERO-project 

(Self-HEaling soft RObotics) aan de slag 
met technologieën die zachte robots in 
staat stellen om zelf schade te ‘gene-
zen’. Omdat bij dit reparatieproces geen 
mensen zijn betrokken, kijken de onder-
zoekers naar zelfherstellende materialen 
om de zachte robots mee te bouwen. 
Deze flexibele kunststoffen kunnen zich-
zelf volledig genezen wanneer ze zijn 
beschadigd. Ingebed functioneel ma-
teriaal helpt het zelfgenezingsproces te 
‘voelen’ en te ‘activeren’.

MACHINE LEARNING
Het toonaangevende project wordt ge-
leid vanuit de Universiteit van Brussel 
(VUB), door een team wetenschap-
pers van het robotica-onderzoekscen-
trum Brubotics en het polymeeron-
derzoekslaboratorium FYSC. Ook de 
Universiteit van Cambridge is bij het 
project betrokken.  

Ken je de film I, Robot uit 2004 met Will Smith in de hoofdrol? Het 
scenario van die film wordt steeds meer werkelijkheid. Onderzoe-
kers van een aantal gerenommeerde Europese universiteiten en 
scholen werken de komende drie jaar samen met de Nederlandse 
polymeerfabrikant SupraPolix aan een nieuwe generatie robots: 
robots die ‘pijn voelen’ en zichzelf kunnen genezen.

KNAPPE KOPPEN 
WERKEN AAN 
ZELFHELENDE ROBOTS

Beeld: Yanko Design

Beeld: Shutterstock.com
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Wil jij als onderhoudsmonteur werken bij één van de mooiste industriële 
bedrijven in deze regio en al na 1 jaar een vaste aanstelling krijgen? 
Ga dan naar werkenbijwila.nl voor deze vacature.
Ontdek wat jij kunt bereiken bij WILA!

Na 1 jaar een vaste aanstelling!

én aan jouw carrière als 
Onderhoudsmonteur.

BIJ WILA 
GEVEN WE
VORM AAN 
DE WERELD
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