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Bionische benadering 
van robotica
De natuur als voorbeeld voor nieuwe robots

Festo is vooral bekend om zijn pneumatische systemen, maar ze doen veel meer. Ook elektrische 

aandrijvingen en intelligente besturingen behoren tot hun leveringsprogramma. Al jaren doen zij ech-

ter ook uitgebreid onderzoek naar nieuwe vormen van besturingen en robotica waarbij ze veelvuldig 

kijken naar dat wat er in de natuur aan voorbeelden te vinden zijn. Samen met onderzoekinstituten en 

universiteiten hebben zij zo al complete robotdieren gemaakt die veelal autonoom kunnen functione-

ren. Laatst zijn daar weer een aantal nieuwe ‘dieren’ aan toegevoegd en hebben ze laten zien waartoe 

al die ontwikkelingen kunnen leiden.

 robots

Hoe bewegen diverse dieren en wat kunnen we daaruit 
leren, dat is de benadering van het onderzoeksteam van 
Festo. Zo hebben ze in het verleden al gerobotiseerde 
vissen, kwallen, mieren en kangoeroes gemaakt die op 
dezelfde manier als hun levende voorbeelden zich weten 
voort te bewegen. Uit deze onderzoeken is al een aantal 
zeer fraaie nieuwe robotsystemen gekomen die nieuwe 
mogelijkheden bieden voor de automatiseringswereld. 
In dit kader kunnen we bijvoorbeeld de slimme zuig-
mond noemen die te zien is in afbeelding 1 en afgeleid 
is van de manier waarop een tong van een kameleon een 
prooi pakt. Net als de kameleon, kan ook deze zuig-
mond nagenoeg elk voorwerp oppakken. Een tweede 
voorbeeld is de bionische olifantenslurf die te zien is in 
afbeelding 2. Deze robot kan met drie pneumatische 
cilinders of lineaire motoren hetzelfde als een robotarm 
met vele vrijheden.

BionicFlyingFox
Vliegen is een constant terugkerend onderwerp in het 
Bionic Learning Network van Festo. Voor de nieuwste 
vliegrobot, de BionicFlyingFox, hebben de ontwik-
kelaars hun aandacht gericht op de Egyptische vrucht-
vleermuis, ook wel bekend als Flying Fox. Zij hebben dit 
dier als voorbeeld genomen voor het ultralight vliegende 
object met een spanwijdte van 2,28 meter dat te zien is 
in afbeelding 3. 
Ondanks zijn omvang kan dit ‘dier’ echt vliegen net als 
zijn levend voorbeeld en bochten maken met een zeer 
kleine draaicirkel. De vleermuis kan dit door zijn com-
plexe kinematische bewegingen, die zijn gebaseerd op 
het schaarprincipe. Tijdens de opwaartse slag wordt de 
secundaire vleugel ingetrokken en deze wordt weer ont-
vouwen voor de krachtige neerwaartse slag. 
Om de BionicFlyingFox gedeeltelijk autonoom binnen 
een bepaald luchtruim te laten vliegen, communiceert 
deze met een motion-trackingsysteem, dat zijn positie 
continu vastlegt. Tegelijkertijd plant het systeem de 
vluchtpaden en geeft het de nodige controlecommando’s. 
Het laten opstijgen en landen van de BionicFlyingFox 
wordt gedaan door een menselijke operator.

BionicWheelBot
De fietserspin of radslagspin werd in 2008 door Bionica-
expert Prof. Ingo Rechenberg ontdekt aan de rand van 
de Sahara. Net als andere spinnen kan deze spin draaien, 
maar hij kan met behulp van een combinatie van salto’s 
en over de grond rollen ook vooruit bewegen. Sinds 
de ontdekking van deze spin heeft Prof. Rechenberg 
gewerkt aan het vertalen van zijn bewegingen naar tech-
nologische toepassingen. 
De bewegingen en het aandrijfconcept zijn ontwikkeld 
in samenwerking met het Bionics team van Festo. De 
BionicWheelBot rolt in de vorm van een wiel over de 
grond, met drie poten aan weerszijden van het lichaam. 
Twee andere poten, die tijdens het lopen worden inge-
trokken, worden dan uitgevouwen. Als de spin opgerold 
is als een bal, duwen deze poten hem van de grond en 
bewegen hem voort, in een continue rollende beweging. 
De afbeeldingen 4a en 4b tonen waar we het over heb-
ben.

BionicWorkplace
Alle experimenten die Festo uitvoert om als het ware 
de natuur na te bouwen, dienen natuurlijk een hoger 
doel en wel het ontwikkelen van robots en automatise-
ringsoplossingen waar we als mens iets aan hebben. De 
zelflerende werkplaats BionicWorkplace is daarvan het 
nieuwste resultaat (afbeelding 5). 
De BionicWorkplace is een zelflerende werkplaats voor 
een mens-robotsamenwerking, die de voordelen van de 
BionicCobot - een lichtgewicht pneumatische robot - 
combineert met IT-systemen uit het veld van kunstma-
tige intelligentie. De flexibele werkplek is uitgerust met 
tal van hulpsystemen en perifere apparaten die samen 
een netwerk vormen en zo met elkaar communiceren. 
Kunstmatige intelligentie en machinelearningmethoden 
maken de BionicWorkplace een lerend en anticiperend 
systeem, dat zichzelf voortdurend optimaliseert. Mensen 
kunnen direct interactief met de BionicCobot aan het 
werk en deze besturen met behulp van gebaren, aan-

raking of spraak. Het op afstand manipuleren van het 
systeem is ook mogelijk. Deze efficiënte, veilige mens-
robotsamenwerking maakt de vervaardiging mogelijk 
van individuele producten tot seriegrootte 1.
De BionicCobot is gebaseerd op de menselijke arm en 
niet alleen in termen van zijn anatomische constructie 
(afbeelding 6). Net als zijn biologische rolmodel lost 
de pneumatische lichtgewichtrobot veel van zijn taken 
op met behulp van flexibele bewegingen. Dankzij deze 
flexibiliteit kan hij samen met mensen direct en veilig 
werken.
Of hij nu krachtig grijpt of voorzichtig iets optilt, ste-
vig drukt of zachtjes aanraakt - zijn pneumatische ‘spie-
ren’ werken net als bij ons mensen twee kanten op. Het 
zijn dus geen elektromotoren, maar simpele, maar o 
zo slimme pneumatisch aangedreven assen waarvan er 
negen in de robotarm verwerkt zitten.
Er zijn drie assen in het schoudergebied, één in de elle-
boog en onderarm plus twee assen in de pols. In elke 
as bevindt zich een draaischuif met twee luchtkamers. 
Deze vormen de aandrijvingen. Daarbij zorgt de druk 
van de perslucht voor veerwerking in het systeem. Is 
de druk hoog, dan is de veer strak en bij lage druk is 
de veerwerking slap. Dit unieke aandrijfconcept maakt 
het mogelijk om het krachtpotentieel en daarmee ook 
het stijfheidsniveau van de robotarm exact te bepalen. 
Bij een botsing met bijvoorbeeld een persoon wordt de 
pneumatische arm automatisch uitgeschakeld en vormt 
deze geen gevaar. Deze inherente flexibiliteit van het 
systeem en het lage gewicht maken het mogelijk om 
zonder een beschermende kooi te werken, waardoor een 
onmiddellijke en veilige samenwerking tussen mens en 
machine mogelijk is.
De BionicCobot wordt intuïtief bediend door middel 
van een in eigen huis ontwikkelde grafische gebruikers-
interface. Met een tablet kan de gebruiker vrij gemak-
kelijk de uit te voeren acties aanleren en deze in wil-
lekeurige volgorde als bewegingssequenties vastleggen. 
Met het open source-platform ROS (Robot Operating 
System) kunnen vervolgens de geprogrammeerde 
bewegingssequenties achter elkaar gezet worden in de 
gewenste volgorde die nodig is voor de taak die met de 
robot uitgevoerd dient te worden.

Eerst zien dan geloven
Alle bionische experimenten van Festo zijn zeer indruk-
wekkend. Pas als je ze in het echt aan het werk ziet, 
geloof je dat ze doen wat ze beloven te doen. Niet voor 
niets dat Festo dan ook al een aantal jaren achtereen op 
de Hannover Messe een complete stand heeft ingericht 
waar ze een aantal van de robots live demonstreren. Wie 
niet op de beurs is geweest of de stand van Festo gemist 
heeft, kan gelukkig ook op YouTube een goede indruk 
krijgen van dat wat Festo de afgelopen 10 jaar ontwik-
keld heeft. Zoek maar op FestoHQ en u komt terecht 
op één van de kanalen van Festo. Daar treft u meer dan 
100 filmpjes aan waarin de meest innovatieve robots de 
revue passeren.

Bionics4Education 
Tot slot heeft Festo een bionica-kit uitgebracht om 
jonge mensen enthousiast te maken voor technologie. 
Bionics4Education bevat de bouwmaterialen die nodig 
zijn voor drie verschillende bionicaprojecten: de bioni-
sche olifantenslurf, een adaptieve grijper met Fin Ray-
effect, de bionische vis, en de bionische kameleongrijper. 
De hardware wordt gecomplementeerd met een digitale 
leeromgeving (www.bionics4education.com), waar aan-
vullende gegevens met betrekking tot bionica en nuttige 
tips voor de praktische implementatie op school of thuis 
te vinden zijn. Deze gratis informatie helpt leerlingen bij 
de bouw en programmering van de modellen, en leer-
krachten bij het inplannen van hun lessen. Ook voor 
onderwijsland stelt men hiermee de uit de natuur opge-
dane kennis beschikbaar.                      •
Voor meer informatie zie 
www.etotaal.nl/achtergrond. 
Artikel “Bionische benadering van robotica”.
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Afbeelding 1. 
FlexShapeGripper is de 
slimme grijper waarbij de 
kameleon als voorbeeld 
heeft gediend.

Afbeelding 2. Bij de BionicMotionRobot heeft 
de slurf van een olifant model gestaan.

Afbeelding 4. Door 
de unieke vormen 
van BionicWheelBot 
beweegt deze robot 
op een vergelijkbare 
manier als de rad-
slagspin, namelijk 
lopend (4a) of rol-
lend (4b).

4a

4b

Afbeelding 5. Kunstmatige intelligentie en machine learning 
maken de BionicWorkplace een lerend en anticiperend 
system dat zichzelf steeds optimaliseert.

Afbeelding 6. De BionicCobot is een pneuma-
tisch aangedreven robotarm die beweegt als 
een menselijke arm en geheel met perslucht 
bestuurd wordt.

Afbeelding 3. Ondanks zijn 
spanwijdte van 2,28 meter 
kan de BionicFlyingFox 
vliegen met hele kleine 
draaicirkels.


