Robotisering
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Inleiding
Robots worden momenteel gezien als een
steeds belangrijker facet inde automatisering.
Hoewel we technisch gezien nogaan het
begin staan van robotisering en robotsin
vergelijking tot mensen nogbeperkt zijn,
integreren al veel bedrijven en instellingen
robot-systemen in hun organisatie.
Een nog groter aantal bedrijven toont
interesse en wilgraag meer weten over deze
snel groeiende tak van automatisering.
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Het isdaarom belangrijk dat deze
organisaties begrijpen wat robots zijn en hoe
ze werken. Verder ishet dan noodzakelijk
om vooraf te denken over de positieve en
wellicht mogelijke negatieve aspecten van
het gebruik van robots.
Wat iseen robotsysteem?
Soorten robots
Door beelden uit science-fiction films
worden robots vaak gezien alsmachines met
een menselijk uiterlijk en menselijke reacties.
Deze voorstelling isniet juist. Maar als het
bovengeschetste beeld niet juist iswat iseen
robot dan wel? Er bestaat een uitgebreid
scala aan definities; gemeenschappelijk
daarin ishet feit dat robots eenvoudig
programmeerbare manipulatoren zijn.
Machines die door middel van een
programma in staat zijn om mechanisch een
voorwerp te pakken, te verplaatsen en
eventueel na een verandering van de positie
van dat voorwerp weer neer te zetten.
Typen robots
Robot systemen kunnen, afhankelijk van hun
gebruik, in een aantal soorten worden
onderverdeeld, namelijk:
—industriële robots;
—mobiele robots;
—speciale robots.
De meest bekende zijn de industriële robots.
Dit type robot wordt bijvoorbeeld gebruikt in
de autoproduktie. Robots doen allerlei
soorten werk: assemblage, lassen, spuiten,
boren, freezen enz.
Ook in andere produktiebedrijven hebben
industriële robots hun intrede gedaan.
Een tweede soort isde mobiele robot; dit
type kan zichzelf verplaatsen dooreen
ruimte. Deze ruimte kan klein zijn.
bijvoorbeeld een verplaatsrobot in een
magazijn of een gerobotiseerd postwagencircuit in een kantoor. Grotere afstanden

worden door inspectierobots afgelegd.
Dit type wordt veel gebruikt om leidingenstelsels te onderzoeken, bijvoorbeeld riolen
en aardolie pijpleidingen.
De grootste afstanden worden afgelegd door
exploratierobots, die gebruikt worden voor
de verkenning van bijvoorbeeld het heelal of
de oceaanbodem. Dan zijn er ook nog
verschillende soorten speciale robots.
Een voorbeeld hiervan iseen robot die in de
operatiezaal wordt gebruikt terassistentie bij
langdurige chirurgische ingrepen.
Ook educatieve robotsystemen worden
tot de speciale robots gerekend.
Een andere manier om robots in verschillende klassen in te delen, isde indeling
naar mate van technische ontwikkeling.
Hierbij onderscheidt men drie generaties,
le-generatierobots: dit zijn verplaatsmachines die hun bewegingen uitvoeren
zonder enige communicatie met de
omgeving. Ze doen hun werk zeer precies,
telkens herhalend maar kunnen bijvoorbeeld
niet constateren dat er werkstukken
ontbreken of dat kleine onderdelen zijn
vervangen door grotere.
2e-generatierobots: deze robots hebben
enige mate van zintuigelijke coördinatie van
de robotbewegingen. Deze generatie maakt
daarvoor gebruik van visueleen tastsensoren.
3e-generatierobots: deze categorie van
robots bestaat alleen nog maar op het
tekenbord of wordt nog als experimenteel
systeem onderzocht. Een robot van de derde

generatie isuitgerust met een zekere mate
van machine-intelligentie. Het kan door
middel van software berekenen watde beste
reactie isop een gewijzigde werkomgeving.
Hoe robots werken
Om meer inzicht in de werking van een
robotsysteem te krijgen moeten we de
anatomie van de robot bekijken (afb. 1).
We beginnen met het meest zichtbare deel:
de robot-arm. Deze isin feite de uitvoerder
van alle opdrachten. De arm wordt met
speciale software geprogrammeerd om een
hoeveelheid taken af te handelen. Elke keer
weer, zonder enige vermoeidheid, doorloopt
de robot-arm met een enorme precisie deze
handelingen. De robot-arm moet echter
gestuurd worden. Hiervoor wordt gebruik
gemaakt van specifieke software en
computer hardware. Als computer-hardware
worden mini-computers of speciale
computers gebruikt. Steeds vaker wordt de
snel in kracht ensnelheid groeiende Personal
Computer gebruikt. De software geeft de gebruiker de mogelijkheid om met de robot te
communiceren. De kwaliteit van de software
bepaalt dan ook in grote mate de kwaliteit
van het totale robotsysteem (zie afb. 2).
Een praktijkvoorbeeld
Elk monster dat het laboratorium binnenkomt zal een voorgeschreven weg moeten
volgen (zie afb. 3). Deze weg begint met de
identificatie van het monster: wat voor een
soort monster ishet, wat voor een analyse
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technische aard maar ook van menselijke
aard zijn, zoals veiligheidsaspecten, voorkomen van saai en eentonig werk enz.
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Afb. 2.
moet er gedaan worden, van wie ishet
monster afkomstig enz. De tweede stap isde
monstervoorbereiding. Deze kan kort zijn of
uitgebreide monstervoorbewerking behelzen. Vervolgens gebeurt de eigenlijke
analytische meting. Als vierde en laatste stap
worden de analyseresultaten verwerkt en
gepresenteerd in een rapport. De toepassing
van een laboratorium-robot kan in elk van
deze vier stappen worden geïntegreerd.
Er kan bijvoorbeeld een begin worden
gemaakt met het robotiseren van een
routinematige monstervoorbereiding.
Ook de instrumentele analyse kan bij de
automatisering worden betrokken.
Het analyse-instrument communiceert dan
met de computer, waarmee ook de robot
gestuurd wordt. Als bijvoorbeeld tijdens de
analyse blijkt dat de te meten concentratie
buiten het meetbereik van het instrument
ligt, kan door de computer een verdunningsfactor worden berekend en de robot de
opdracht krijgen om deze verdunning uit te
voeren.
Op een nog hoger geautomatiseerd niveau
kan de, van de instumenten ontvangen,
informatie automatisch worden doorgestuurd
naar een Laboratorium Informatie en
Management System (LIMS) of de data
kunnen op de robotcomputer (personal
computer) worden verwerkt tot een rapport.
Ook de identificatie van het monster kan
door het gebruik van streepjescodes
(barcode) worden geïntegreerd.
De voordelen van robotisering
Voordat er tot aanschaf van een robotsysteem wordt overgegaan om een bepaald
automatiseringsprobleem op te lossen, wordt
er altijd ruime aandacht besteed aan de te
verwachten voordelen. Deze voordelen
kunnen van economische en nieteconomische aard zijn:
—economische voordelen kunnen vrij
eenvoudig berekend worden aan dehand van
kosten/baten analyse. Het resultaat van deze
analyse geeft dan een duidelijk financieel
oordeel overde haalbaarheid van robotisering;
de niet-economische voordelen kunnen van

Voordelen:
Economisch
• Verhoogde productiviteit.
• Verhoogde precisie en reproduceerbaarheid.
• Versnelde methode-ontwikkeling.
• Automatische datareductie.
• Besparen van werkruimte.
• Verhoogde gebruiktijd van benodigde
apparatuur.
Niet-economisch
• Vergroot veiligheid van medewerkers.
• Verkleint de steeds groter wordende
werkdruk.
• Voorkomt saaien eentonig routinewerk.

robotsystemen een aantal nieuwe arbeidsplaatsen nodigis.Robots kunnen het namelijk
niet alleen af. Er moet geprogrammeerd en
gerepareerd worden en er moet onderhoud
worden verricht. Bovendien iser ook een
vorm van toezicht opdemechanische collega's
nodig.
Dit werk vereist goed geschoolde en goed
gemotiveerde medewerkers. Alsrobots ineen
bepaalde situatie werknemers gaan vervangen, komen viaeen andere deur, samen
met derobot, nieuwe medewerkers het bedrijf
binnen. Robotisering leidt indit gevaltot een
nieuwe arbeidsverdeling.
Dit zijn slechts twee punten die bijsociale
overwegingen meespelen. Elk automatiseringsproject isweer anders en er wordt dan ook
elke keer weer een ander gewicht aan deze
uitgangspunten gegeven.

Sociale gevolgen van robotisering
In afb. 4 isduidelijk teziendat ereen grote
groei isin de robotbevolking. Deze groei zal
naar verwachting nogweleen tijdje aanhouden. Ook in Nederland isintweejaar tijd
het aantal robots bijna verdubbeld.
Veel mensen stellen dan ook de vraagwat de
invloed vandezerobotaanwaszalzijnvoorhet
arbeidsklimaat. Er zijn veel partijen diezich
hiermee bezig houden: werkgevers-en
werknemersorganisaties, politici, adviesraden
als de SER, om er een paar te noemen.
Iedereen kijkt vanuit zijn eigen perspectief
tegen deze vraag aan. Een antwoord luidt
daarom ook telkens weer anders. Er zijn twee
punten die misschien wat meer uitleg
behoeven. Vaak gehoord wordt dat een robot
op den duur de werkende menszal gaan
vervangen. Dat isniet zo. Robots zijn vooral
goed in het reproduceerbaar steeds nauwkeurig herhalen van een bepaalde beweging,
ietswaardemensnogalslecht inis.Alsnadeel
voor de robot geldt dat hijalleen dat werk aan
kan waarvoor hijgeprogrammeerd is,en niets
anders. Een robot bezit geen intuïtie, geen
creativiteit en heeft geen aanpassingsvermogen. Robots zijn duidelijk geen
mechanische mensen, maar kunnen wel de
mechanische mens vervangen. Bedrijven die
robots invoeren omdeloonkosten tedrukken,
komen daardoor nogal eens bedrogen uit.
Een tweede punt isdat bij het invoeren van

Toekomstige ontwikkelingen
De invoering van een robotsysteem op de
werkplek zal van een aantal factoren
afhangen. Deze factoren zijn van technische,
financiële en sociaal-economische aard.
Het spreekt voor zich dat de snelheid,
waarmee de technologie evolueert ook voor
de ontwikkeling vande robotgunstigzalzijn.
Het waarnemen van de buitenwereld zal
daarom voor een robotsysteem steeds
makkelijker worden. Visuele sensoren zullen
een beter scheidend vermogen krijgen
waardoor het gezichtsorgaan van de robot
beter zal worden. Ook tastsensoren worden
steeds meer geperfectioneerd. Deze ontwikkeling zal hand in hand lopen met de
beschikbaarheid van grotere en snellere
computersystemen, want meer zintuigelijke
informatie leidt ook tot meer computerinformatie. De snelle ontwikkelingvan
krachtiger processoren en grotere geheugens
biedt hierbij gunstige vooruitzichten.
De personal computer, die zich steeds meer
in de richting van de minicomputer ontwikkelt, zal alsbesturingseenheid van de
robot steeds belangrijker worden.
Een andere belangrijke automatiseringstrend isde beschikbaarheid van expertsystemen. Voor de robot isdeze eerste stap
op het terrein van de kunstmatige
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gegevensverwerking, de bijhouding en
conversie van gegevens en het presenteren
van informatie. Omdat overieder onderwerp
aparte voordrachten gehouden kunnen
worden beperk ik mijom wille van de tijd tot
de conversie of met andere woorden de
analoog-digitaal en de digitaal-analoog
omzetting.
Conversie iseen dure en tijdrovende
aangelegenheid. Zo zijn bijvoorbeeld met de
huidige omzetting van het administratieve
deel van ons Nederlandse Kadaster
honderden mensjaren gemoeid. Met de
omzetting van het administratieve deel van
de Afdeling Bouw- en Woningtoezicht van
een redelijk grote stad zijn tientallen
mensjaren gemoeid. Het voordeel wat men
van automatisering heeft, verkrijgt men ten
gevolge van de hoge kosten van apparatuur,
software en omscholing van personeel pas na
enkele jaren. De kosten van de conversie
doen daar nog enkele jaren bij.
Voor bestuurders ishet vaak een moeilijke
beslissing systemen te gaan inrichten of te
moderniseren, waarvan de voordelen pas na
zes of zeven jaar zichtbaar worden.
De problemen die zich bij de administratieve
systemen voordoen, zijn infeite noggeringin
vergelijking met de grafische systemen.
Als voorbeeld neem ik een aspect uit de
leidingenregistratie.
Voor een automatische leidingenregistratie is
het nodig te beschikken over de coördinaten
van alle punten die in het systeem moeten
worden ingebracht. Daarvoor isbesloten dat
in Nederland de eerder genoemde Grootschalige Basiskaart Nederland wordt
geproduceerd. Deze kaart wordt gemaakt in
die gebieden waar de rijksoverheid genegen
is de helft van het project te betalen en de
gemeenten en de nutsbedrijven ieder een
kwart. Zodoende istot nu toe 20% van
Nederland opnieuw in kaart gebracht.
Van deze produktie is20% ineen digitaal
grafisch bestand beschikbaar en 80%
analoog, dus in kaartvorm. De redenen
hiervoor zijn dat:
—de traditionele kaartvervaardiging nogiets
goedkoper isdan het opzetten van een
geautomatiseerd grafisch systeem (zeer
binnenkort zal deze situatie veranderen);
—de thema's (bijvoorbeeld leidingen) nog
niet in een digitaal bestand kunnen worden
ingevoerd, omdat deze zelf nog niet in
geautomatiseerde vorm beschikbaar zijn.
De kosten van de conversie moeten daarom
in een aantal groepen worden gesplitst.Als er
een analoge kaart beschikbaar is,gaan de
leidingenbeheerders hun analoge leidingengegevens op deze kaart aanbrengen.
De kosten van deze analoog-analoog
omzetting zouden voor heel Nederland
ongeveer 75 miljoen gulden bedragen.
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Als de Grootschalige Basiskaart in digitale
vorm gemaakt zou worden ishiermee een
bedrag gemoeid dat in de orde ligt van
500 miljoen gulden. Dit bedrag isniet zo
verontrustend, omdat de huidige produktie
van de Grootschalige Basiskaart ligtop 1,2%
per jaar en het zal dus tot het midden van de
volgende eeuw duren voordat dit karwei
gereed is.Willen de lcidingenbeheerdershun
gegevens in het digitaal bestand brengen dan
moeten eerst de leidingengegevens indigitale
vorm beschikbaar zijn. Ook hiermeeiseen
bedrag gemoeid van honderden miljoenen.
Het combineren van beide bestanden
(digitale topografie en digitale leidingen)
gaat nog een bedrag van dezelfde grootte
vergen. Juist vanuit de leidingenbedrijvcn
wordt grote druk uitgeoefend om het proces
te versnellen, omdat in toenemende mate
geautomatiseerd gaat worden. Dit betekent,
dat niet gewacht kan worden op een volledig
nieuwe kaart, maar dat gestreefd zal worden
om zoveel mogelijk bestaand kaartmateriaal
te recyclen. Helaas isde kwaliteit van het
bestaand kaartmateriaal niet altehoog. Soms
is het duidelijk dat kaarten zonder meer
gebruikt kunnen worden. Er zijn kaarten
waarvan iedereen zegt dat zeniet te
gebruiken zijn. Het probleem zit hem in het
grote bestand kaarten, dat onder voorbehoud gebruikt kan worden. In feite krijgen
we dan het eerder gesignaleerde probleem
van de kosten versus de kwaliteit. Veel
onderzoek op dit punt isnog noodzakelijk.
8. Slotconclusie
Bezint eer ge begint!
Ondanks de fantastische mogelijkheden, die
de nieuwe computersystemen en de
softwarepakketten bieden, leveren ze
nauwelijks verbetering van de informatievoorziening als niet eerst de eigen gegevensbestanden worden geanalyseerd, samen met
de invoer- en de uitvoerstromen van het
bestaande systeem. Mocht u tot automatisering van uw informatiesysteem willen
overgaan, dan ishet verstandig de bestaande
en de gewenste kwaliteit van het systeem te
analyseren, de noodzakelijke classificaties
zelf te doen ofte onderzoeken wat bij andere
diensten en bedrijven daaraan gebeurt, de
structuur van het systeem te analyseren en
veel aandacht te besteden aan de conversieproblematiek.

• •

•

Robotisering
• Slot vanpagina 157
intelligentie zeer belangrijk. Robots kunnen
zich door gebruik te maken van deze
technologie steeds beter aanpassen aan
veranderingen en invloeden van buitenaf.
Een robotsysteem zal dan kunnen beredeneren wat het moet doen alsiemand voor
de grap een nog te bewerken onderdeel
ondersteboven neerzet.
Ook financieel gezien gaat de robot een
goede toekomst tegemoet. Electronica,
processoren en computergeheugens worden
door massaproduktie en technische ontwikkelingen steeds goedkoper. Relatief zal
daardoor ook derobot lagerworden geprijsd.
De derde factor: de sociaal-economische of
psychologische factor iswat moeilijker in te
schatten. De mate waarin de robot geaccepteerd zal worden op de werkplek, zal
van bedrijf tot bedrijf, en van geval tot geval
verschillen. Bijde robotisering van, voor de
mens, gevaarlijk werk zaldetegenstand klein
zijn. Bij de invoering van een robot om een
lopende band te automatiseren, ligt dit weer
geheel anders. Het wegnemen van verkeerde
of misvormde indrukken ishierbij heel erg
belangrijk. Zoals aleerder opgemerkt, zullen
bij de invoering van een robot bepaalde
arbeidstaken verdwijnen. Maar tegelijk
zullen er weer nieuwe taken zoals onderhoud, reparatie, programmering en toezicht
op de robots gecreëerd worden.
Conclusie
Het isduidelijk dat robots een grote invloed
op de toekomstige arbeidssituatie zullen
hebben. De beschikbaarheid van nieuwe
technologieën zal hierbij een groterolspelen.
Visuele en tastsensoren zullen robotsystemen een stuk krachtiger maken.
Nog verder in de toekomst zullen computerontwikkelingen als kunstmatige intelligentie
een robot 'slimmer' maken. Een robot kan
daardoor voor steeds meer nieuwe taken
worden ingezet.
Ook zal de kostprijs van een gemiddelde
robot steeds gunstiger worden. De sociale
acceptatie van de robot opdearbeidsplaatsis
echter een factor dienogvrijongewisis;deze
acceptatie zal van geval tot geval ook weer
anders zijn. De angst die bij sommigen leeft,
als zou de robot alle menselijke arbeid
overnemen, isduidelijk ongegrond. Robots
hebben nu eenmaal geen creativiteit, geen
intuïtie en geen werkelijk aanpassingsvermogen zoals de mens dit heeft. Wel zal er
bij de invoering van robots een nieuwe
arbeidsverdeling plaatsvinden. Banen zullen
verdwijnen maar nieuwe arbeidsplaatsen
zullen ontstaan.

