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1 Geschiedenis

Een robot is een programmeerbare machine die niet alleen informatie verwerkt, maar ook
fysieke taken kan uitvoeren. De robot beschikt over Artificial Intelligence (AI) en kan zichzelf
dus dingen aanleren. Vaak zijn ze uitgerust met verschillende sensoren zoals camera’s,
thermometers, lichtmeters en andere sensoren om zo hun programma aan te passen op
basis van waarnemingen.

Het woord robot werd voor het eerst gebruikt in 1921 door de Tsjechische schrijver Karel
Čapek in zijn toneelstuk R.U.R,  Rossums’s Universal Robots. Het is afgeleid van het
Tsjechische woord robota, dat ‘werk’ of ‘verplichte arbeid’ betekent.

De grote doorbraak, rond 1970, in AI kwam er in de auto-industrie. De robots, in de
autoassemblage, waren in staat om dag en nacht te werken en konden zo het menselijk werk
overnemen dat soms gevaarlijk was. Naarmate de tijd evolueerde konden de robots veel
preciezer en nauwkeuriger gaan werken.

De technologie die wij nu hebben, zorgt ervoor dat ze niet meer weg te denken zijn uit onze
huidige samenleving. Denk maar aan de verdere uitrol van de automatisering in de fabrieken,
stofzuigers die volledig zelfstandig je huis reinigen en tenslotte de grasmaaiers die ervoor
zorgen dat je gras is afgereden bij thuiskomst. Innovatieve bedrijven ontwikkelen
ondertussen betere robots die nog sneller, efficiënter en preciezer zijn. Dit kan soms echt het
verschil maken in het dagdagelijkse leven en het werk, denk maar aan de robotchirurgie.
Deze wordt vaak ingezet bij delicate operaties waar het op precisie aankomt en waardoor de
patiënt minder lang in het ziekenhuis verblijft en zijn herstelperiode minder lang duurt.
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2 Algemene uitleg (AI)

2.1 Wat is AI?

AI is de mogelijkheid van een machine om mensachtige vaardigheden te vertonen en dit ook
te leren (nabootsen). Het denkvermogen van de mens wordt eigenlijk nagemaakt en zo kan
het apparaat zelf beslissingen nemen. Aan de hand van sensoren, zoals een camera of een
temperatuursensor, verzamelt de computer gegevens en daardoor zijn AI-systemen in staat
om hun gedrag aan te passen.

2.2 Welke soorten AI bestaan er?

2.2.1 Zwakke kunstmatige intelligentie

Dit is een groep van computerprogramma’s, die menselijke input nodig hebben, terwijl sterke
kunstmatige intelligentie in staat is zelf te denken en een soort gelijke hersenactiviteit heeft
als de mens. Het wordt gebruikt om het menselijk brein beter te begrijpen. Deze AI-systemen
zijn dus meestal gespecialiseerd in één ding, bv: een schaakcomputer. Of denk maar aan Siri
op je iPhone. Dit wordt  Weak AI genoemd.

2.2.2 Sterke kunstmatige intelligentie

Deze AI-systemen kunnen meerdere vormen van denken toepassen: problemen oplossen,
reflecteren en leren van vorige ervaringen. Dit wordt Strong AI genoemd.

2.2.3 Superintelligentie

Dit is een vorm van AI die de menselijke intelligentie overstijgt. Denk maar aan wijsheid en
sociale vaardigheden.

2.3 Mogelijkheden kunstmatige
intelligentie

De mogelijkheden van kunstmatige intelligentie zijn
oneindig. De volgende grote stap in dit proces is de
ontwikkeling van de superintelligentie. Maar om dit te
bereiken hebben we niet alleen wiskundigen nodig maar ook psychologen, taalkundigen,
sociologen en antropologen. Daardoor dreigt het proces, in de toekomst, stil te vallen door
het gebruik van de vele verschillende algoritmes.

Milan De MeesterGIP: AI Robotic Head9



2.4 Nadelen kunstmatige intelligentie

2.4.1 Transparantie

Een groot nadeel is dat deze systemen zelfstandig leren, en daardoor sommige beslissingen
niet meer transparant of herleidbaar zijn. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van algoritmes
bij de rechtspraak.

De mensen vinden nog altijd dat het uitspreken van recht bij de mens moet blijven omdat wij
dit beter kunnen argumenteren. Als de uitspraak komt van een computer wil je weten waarop
het zich heeft gebaseerd. Hoe werkt het algoritme en welke informatie neemt het als basis.
Dit is een groot aandachtspunt voor de verdere ontwikkeling van AI.

2.4.2 Doel

Dit nadeel toont zich nu al op sociale media, denk maar aan Facebook. Algoritmes zien
welke advertenties u bekijkt en willen dat u zo lang mogelijk op het sociale platform blijft om
zo meer gegevens over u te verzamelen.

De algoritmes achterhalen welke advertenties je allemaal bekijkt, hoe oud je bent, wie je
vrienden zijn en welke onderwerpen je leuk vindt. Deze informatie wordt allemaal door het
algoritme verzameld en daardoor krijg je op je eigen Facebookpagina doelgerichte reclame.
Het zijn uw persoonlijke gegevens die Facebook doorspeelt aan diverse bedrijven.

Het is dan ook van groot belang dat wij blijven nadenken over de gevolgen van kunstmatige
intelligentie.

2.4.3 Vrije wil

Voorbeeld: navigeren door de stad.

Laat u zich leiden door uw eigen keuzes of laat u zich leiden door het gebruik van de GPS?

Een ander voorbeeld is de robot in een verzorgingsinstelling die u herinnert aan uw
medicatie. Maar hoe gaat hij reageren bij de weigering van de inname?

Het is nog altijd belangrijk na te denken in hoeverre wij ons willen laten leiden in de keuzes
van een algoritme, want een algoritme wijkt nooit af van zijn protocollen maar de keuzes van
de mensen zijn rationeel.

2.5 Voordelen kunstmatige intelligentie

Één van de voordelen van AI is het verbeteren van bedrijfsprestaties en productiviteit door
processen te automatiseren die voorheen menselijke inzet vereisten.

Een recente ontwikkeling door de Universiteit Gent kwam onlangs in het nieuws. Het
ontwikkelde een geautomatiseerd landbouwvoertuig die precies wist waar en welke
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voedingstoffen, op een perceel landbouwgrond, de boer nodig had om een beter rendement
te verkrijgen van zijn perceel.

3 Raspberry Pi

3.1 Wat is een Raspberry Pi

Een Raspberry Pi is eigenlijk een
minicomputer (zie figuur 2). Het is een
printplaatje dat alle belangrijke onderdelen
(componenten) bevat die een computer
nodig heeft, zoals een ARM-processor en
alle benodigde aansluitingen. Indien je een
monitor, muis en toetsenbord hebt, kun je de
Raspberry Pi echt gewoon gebruiken als een
computer. Een Raspberry Pi bevat
aansluitingen zoals: USB, UTP-poort (internetpoort), HDMI (of Micro HMDI) en Micro USB
(voor het toestel te voeden).

Voordat je wil starten met een Raspberry Pi, heb je wel een Micro SD kaart nodig. Op dit
kaartje zet je de software die nodig is om te programmeren. De Micro SD kaartjes gaan van
16GB tot wel 1TB, als je dit nog niet genoeg vindt, kan je aan een USB-poort nog een
externe harde schijf bijplaatsen.

3.2 Verschillende soorten Raspberry Pi’s (4de generatie)

USB-poorte
n

GPIO
pinnen

processor Geheugen(RAM) Bluetooth

Raspberry
Pi 4 Model
B/1GB

4 40 Broadcom
2711,
Cortex-A-27

1GB LPDDR4
SDRAM

5,BLE

Raspberry
Pi 4 Model
B/2GB

4 40 Broadcom
2711,
Cortex-A-72

2GB LPDDR4
SDRAM

5,BLE

Raspberry
Pi 4 Model
B/4GB

4 40 Broadcom
2711,
Cortex-A-72

4GB LPDDR4
SDRAM

5,BLE

Raspberry
Pi 4 Model
B/8GB

4 40 Broadcom
2711,
Cortex-A-72

8GB LPDDR4
SDRAM

5,BLE
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Zoals u ziet is er bijna geen verschil onderling in de 4de generatie van de Raspberry Pi. Het
enige verschil onderling is dat ze meer GB RAM (Random Acces Memory) hebben. Het
verschil tussen de 4de en 3de generatie is dat de 4de generatie 3 keer zo snel werkt.

3.3 Software en programmeertaal

3.3.1 Software

Vooraleer te beginnen programmeren met Raspberry Pi moet je de
software van Raspberry Pi installeren. De software kan je vinden op de
website van Raspberry Pi software. Het enige wat je hiervoor nodig
hebt is een Micro SD kaartje van 16GB of meer. Als de software erop
staat, kan je beginnen met programmeren. Let wel op dat je het Micro
SD kaartje insteekt in de Raspberry Pi als de spanning afstaat. Als de
spanning aanstaat, kan dit er namelijk voor zorgen dat onderdelen kapot gaan.

3.3.2 Programmeertaal

Python is de meest gebruikte programmeertaal bij Raspberry Pi. Deze
programmeertaal is het eenvoudigst om te leren zelfs voor beginners.
Het voordeel van deze taal is dat deze geïntegreerd kan worden met
andere programmeertalen zoals Java, PHP en .NET. Python biedt ook
tool aan waarmee je de code die je geschreven hebt kan controleren op
fouten.

3.4 Raspberry Pi AI voice

De Raspberry Pi die ik ga gebruiken om de AI voice te programmeren is de Raspberry Pi 4B
8GB. Deze gebruik ik omdat ik deze thuis al had liggen en dit de snelste microcontroller is in
zijn generatie.

Als programmeertaal zal ik Python gebruiken. Het robothoofd zal op eenvoudige vragen
kunnen antwoorden: hoe laat het is, welk weer het is en hij zal ook een agenda kunnen
aanmaken om afspraken te plannen en u eraan te herinneren op het gewenste tijdstip.

Om draadloos te werken met de Raspberry Pi heb ik een software geïnstalleerd op mijn
laptop namelijk: VNC Viewer. Dit zorgt ervoor dat ik het Raspberry Pi screen op direct mijn
laptop kan zien in plaats van de Raspberry Pi rechtstreeks via een scherm of een laptop te
verbinden via HDMI.
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4 Arduino

4.1 Wat is een Arduino?

Een Arduino is een minicomputer zoals Raspberry Pi maar dan met veel minder functies.
Deze micro controller wordt geprogrammeerd om elektrische signalen te analyseren en te
produceren. Het platform is gebaseerd op een eenvoudige input/output interface. Arduino
wordt vooral gebruikt om elektronische componenten aan te sturen. Denk maar aan
schakelaars, buzzers, servomotoren en andere verschillende sensoren en componenten.

4.2 Verschillende soorten Arduino’s

4.2.1 Arduino Uno

Een Arduino Uno is gebaseerd op de ATmega328
processor. Deze Arduino heeft 14 digitale input/output
pinnen. Zes van deze pinnen kunnen als PWM-outputs
worden gebruikt en Zes als analoge inputs. Deze Arduino
heeft een USB-aansluiting, een power jack, een ICSP
header en een reset knop.

4.2.2 Arduino Mega

Tussen de Arduino Uno en de Mega is er niet zoveel
verschil. Ze werken allebei op dezelfde manier. Toch heeft
de Arduino Mega meer digitale pinnen dan de Uno. De
Mega heeft 54 digitale inputs/outputs, vijftien worden er
gebruikt als PWM-outputs. Dit is handig als je grote
projecten moet realiseren. Deze Mega heeft ook een
betere processor, namelijk de ATmega1280.
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4.2.3 Arduino Nano

De Arduino Nano is de kleinste microcontroller die er bestaat en
wordt vooral gebruikt om kleine testen mee uit te voeren op een
testbord. Doordat het bordje zo klein is, wordt dit vaak gebruikt
voor kleine apparaten waar er weinig plaats is. De Nano heeft
22 Digitale Inputs/Outputs waarvan er zes worden gebruikt als
PWM-Outputs. Er zitten ook zes analoge pins op. De Nano
maakt gebruik van de ATmega328 processor, deze wordt
gevoed door een mini-B USB aansluiting.

4.3 Co2 meter

4.3.1 Microcontroller

Voor de sensor die CO2, temperatuur en luchtvochtigheid zal meten, gebruik ik een Arduino
Nano. Voor dit onderdeel in het robot hoofd zijn niet zoveel pinnen vereist om alles aan te
sluiten. Door de beperkte plaats in het hoofd is het dus beter om voor een Arduino Nano te
kiezen.

4.3.2 Sensor VMA342

Dit is de module die de luchtkwaliteit zal meten. Deze sensor
levert metingen van CO2 in delen per miljoen (PPM) en het totaal
aan vluchtige organische stoffen in delen per miljard (PPB). De
sensor wordt gevoed door een 3.3V aansluiting via de Arduino
Nano.

4.3.3 LCD display VMA438

Ik heb voor een klein OLED-display gekozen omdat het diverse
voordelen heeft. Deze hebben een laag energieverbruik, tonen
zeer scherpe beelden voor het kleine formaat, hebben een
goede leesbaarheid en een hoog contrast. In combinatie met de
VMA342 sensor zal je alle metingen onder elkaar kunnen
aflezen.

4.3.4 RGB LED

De RGB LED zal dienen voor de gevaren van CO2 weer te geven in het kleur groen, blauw
en rood. Groen voor waardes onder de 800ppm, blauw voor waardes van 800ppm tot
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1400ppm en rood voor waardes vanaf 1400ppm. Zo kan je op afstand zien of de ruimte goed
geventileerd is of niet.

5 Programma

5.1 Programma bepaalde graad

5.2 Programma for lus beweging hoofd
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6 Servomotoren

6.1 Wat is een servomotor?

Een servomotor is een apparaat vergelijkbaar met een
DC-motor en heeft de mogelijkheid om binnen zijn werkbereik
naar een willekeurige positie te bewegen en die positie te
behouden.

Zowel de rotatiesnelheid als de positie van de servomotor kan
geregeld worden.

6.2 Servomotoren hoofd

6.2.1 HS-805BB

Deze HS-805BB servo (ook wel de gigantische schaal servo
genoemd) wordt gebruikt voor zwaardere objecten te
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bewegen. Voor het hoofd op en neer te laten bewegen wordt deze servomotor gebruikt.

6.2.2 MG966R

Deze servo is een verbeterde versie van de MG966 servomotor
met ene hogere precisie. Deze servo kan bewegingen maken
van 180° en werkt hetzelfde als de standaard servo’s.

Deze servo zal de kaak van het hoofd op en neer te laten
bewegen.

6.3 Aansturen servomotoren

Het aansturen van de kleine servo’s gebeurt via een Arduino Uno. Deze zal ervoor zorgen
dat de servo 90° of 180° kan draaien.

Voor het aansturen van de grotere servo is er echter een voeding vereist. Deze servo trekt bij
last 1.3A en zonder last 1A. Hiervoor is dus een kleine microcontroller niet geschikt.

6.4 MG996R

Bij deze servo zijn er drie aansluitingen. De massa (ground), de VCC (plus) en een
aansluiting voor het signaal. De aansluiting van het signaal zorgt ervoor dat een pulse width
modulation (pulsbreedtemodulatie) kan gestuurd worden.

De kleinste puls zal ervoor zorgen dat de servo naar de kleinste hoek draait. De grootste puls
zal ervoor zorgen dat de servo naar de grootste hoek draait. De pulsen ertussen zullen een
hoek kiezen tussen 0° en 180°.

6.4.1 Eigenschappen MG966R

Nominale werkspanning: Tussen 4.8V en 7.2V

Nominale stroom: 500mA – 900mA (bij vol gebruik van de servo)

Temperatuur: 0°C – 50°C
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6.5 PWM

PWM of pulse-width modulation is een signaal waarvan de periode gelijk blijft, maar de
pulsbreedte wordt verandert. De verhouding tussen hoog en laag wordt de duty cycle
genoemd. Deze kan berekend worden met een formule.

6.5.1 Formule Duty cycle

δ =
𝑇

𝑂𝑁

𝑇

= Duty cycleδ

Ton = Tijd dat het signaal hoog staat

T = Periode tijd

( )∙100 𝑣𝑜𝑜𝑟 %
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6.5.2 Voorbeeld Duty cycle
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6.6 Duty cycle met oscilloscoop

Gegevens:

= 2ms𝑇
𝑂𝑛

T = 20ms

Berekening:

δ =  
𝑇

𝑂𝑁

𝑇

= 2
20  ∙100

= 10%

6.6.1 Besluit meting

Het signaal van de servo op de gegeven meting die is aangesloten op een oscilloscoop,
geeft een duty cucle van 10%.
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6.7 Servo tester

Deze schakeling kan worden gebruikt om een servo handmatig met de klok of tegen de klok
in te laten draaien. Door de vooruit- of achteruitknop gedurende een korte tijd in te drukken
kan de positie van de servo regelen. Deze schakeling kan ook gebruikt worden om te
achterhalen of de servo’s wel nog werken.

6.8 Schakeling

Bovenstaand schema is getekend met het tekenprogramma Eagle. Dit schema wordt
gebruikt om een PCB (Printed Circuit Board) van te maken.
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7 Voeding

7.1 Wat is een voeding ?

Een voeding is een onderdeel van een apparaat of schakeling die zorgt voor de nodige
spanningen en stromen. Dit kan door middel van een voeding of een batterij gebeuren. Als
het apparaat op een lagere spanning werkt dan de voeding kan men de spanning omlaag
transformeren. Werkt de spanning van het apparaat hoger dan moet de spanning omhoog
getransformeerd worden.

7.2 Transformator

Een transformator is een toestel dat wisselspanning
verhoogt of verlaagt. Een transformator bestaat uit twee
spoelen van een geleidend materiaal, gewikkeld op een
gesloten kern van ferromagnetisch materiaal, maar die
elektrisch van elkaar gescheiden zijn. De enige verbinding is
de flux in de kern. De kern is gemaakt van ijzer. De
spoelen worden de primaire en de secundaire genoemd.
De primaire spoel is de ingang en daar komt ook de
primaire spanning toe. De secundaire spoel is de uitgang
en daar wordt dan de secundaire spanning geleverd.

Wil je de spanning omhoog of omlaag transformeren dan
moet je rekening houden met de windingsverhouding. Dit wordt de transformatieverhouding
genoemd.
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8 Opdrachten

8.1 Blokschema CO2 meter

Voeding: als input wordt een voeding (PSU) gebruikt voor de microcontroller (Type
voeding: mini-B USB aansluiting 6V) maar de voeding (PSU) voedt tegelijkertijd ook de
sensor. Per pin wordt er 40mA getrokken.

Sensor: wordt gebruikt om CO2, luchtvochtigheid en temperatuur te meten. Deze wordt
geprogrammeerd met een Arduino Nano. De waarde van de sensor is het meten van
gegevens. De gebruikte module is een VMA342.
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Communicatie: voor het doorsturen van de gemeten gegevens van de sensor zal een
ESP2866 gebruikt worden. Deze zal alle metingen doorsturen naar een app.

Actuator: bij het meten van CO2 zal een RGB (Rood, Groen en Blauw) LED worden
gebruikt. Bij het meten van waarden onder de 800ppm zal de RGB LED groen oplichten, bij
het meten van waarden van 800 tot 1400 blauw en bij het meten van waarden boven de
1400 rood.

8.2 Blokschema spraak

INPUT

Software: om met Raspberry Pi te kunnen programmeren heeft u software nodig. De
software die ik gebruik is de standaard software namelijk, Raspberry Pi met als
programmeertaal Python.
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Voeding: dit zal gebruikt worden om de Raspberry Pi te voeden. Deze zal gevoed worden
door een +5.1v Micro-USB aansluiting

SINGLE BOARD COMPUTER

Raspberry Pi: voor mijn Geïntegreerde Proef gebruik ik een Raspberry Pi 4B+. Deze
beschikt over 8GB RAM , Micro HDMI aansluiting en 1.5GHz werksnelheid van de processor.

OUTPUT

Luidspreker: dient als communicatiemiddel tussen de robot en de fysieke persoon. De robot
kan antwoorden geven op eenvoudige vragen: welk weer is het?, hoe laat is het?,…

Servomotor: als de robot spreekt zal de mond bewegen. Deze spraakbeweging is mogelijk
door de installatie van een éénvoudige servomotor. Voor de bewegingen van het hoofd en de
mond zal één servomotor geïnstalleerd worden.

LCD scherm: het LCD scherm op de robot geeft de gemeten waarden van de sensor weer.
Hiervoor gebruik ik de module VMA438.
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8.3 Mindmap AI-head
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