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INLEIDING 

Door de grote en snelle technologische ontwikkelingen is de levenscyclus van 
produkten steeds korter geworden. Dit geldt vooral voor consumenten elektronica en 
de automobiel industrie. De fabrikant zal dus snel nieuwe produkten moeten kunnen 
ontwerpen en in produktie nemen. Bovendien hebben de nieuwe elektronische en 
informatie technologieen de mogelijkbeid geschapen om een groter scala van 
produkten efficienter te produceren. Hierdoor hoeft de klant steeds minder flexibel in 
zijn wensen te zijn. Dit is mede een gevolg van de hogere lonen. De klant is dan 
namelijk bereid om meer geld te betalen voor gespecialiseerde en klantgerichte 
produkten. 

Natuurlijk is het altijd aI mogelijk geweest gespecialiseerde, klantgerichte produkten 
te maken maar dit is een dure aangelegenbeid. Terwijl de levertijden ook betrekkelijk 
lang waren. Massaproduktie is daarentegen veel goedkoper maar de produktvarieteit 
is zeer beperkt. Bovendien is de concurentie steeds groter geworden. Had men eerst 
aIleen Noord-Amerika en Europa a1s toonaangevende industrielanden. Nu nemen 
Aziatische landen een zeer belangrijke positie in en zijn de Zuid-Amerikaanse 
landen steeds meer in opkomst. Hierdoor is het voor de ondememer weI noodzakelijk 
geworden om flexibeler te gaan produceren. Dit betekent dat de ondernemer niet 
alleen bepaalde technologische capaciteiten in huis moet hebben, maar ook een 
flexibele organisatie structuur. De huidige flexibele produktie systemen benaderen de 
flexibiliteit van de klassieke job-shopsystemen en de produktiviteit van massafabricage 
systemen. In figuur 1 zijn de diverse systemen voor wat betreft flexibiliteit en 
produktiviteit gegroepeerd. 
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Figuur 1. Flexibiliteit versus Produktiviteit3 
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In de figuur worden de eerder genoemde flexibele produkie systemen aangeduid met 
AMT-systemen (Advanced Manufacturing Technologies). AMT vertegenwoordigd een 
aantal computerondersteunde technologieen. Deze technologieen worden op steeds 
grotere schaal geimplementeerd in bedrijven. AMT-technologieen worden gebruikt 
om 1) produkten te ontwerpen, 2) te helpen bij te fabriceren van produkten, 3) te 
helpen in de besturing van diverse processen en 4) kunstmatige inelligentie te leveren 
en te ondersteunen. De vier gebieden zijn als voIgt onderverdeeld: 

1) ontwerpen 
- CAD 
- CAE 

2) fabriceren 
- robots 
- NC-machines 
- FMC/FMS 
- Automated Materials Handling systems 
- Automated Storage and Retrieval systems 

3) management 
- Management Informations Systems 
- Computer Aided Planning 
- Computer Aided Process Planing 
- Materials Requirements Planning 

4) kunstmatige intelligentie 
- Expert systemen 
- Natural Language Processing 
- Smart Robots 
- Machine Vison 

In bovenstaand schema, ontleent aan [1], zijn een aantal items dikgedrukt. Deze 
dikgedrukte items zullen in dit literatuuronderzoek nader belicht worden. Dit 
betekent niet dat de overige items van minder belang zijn, maar een beperking is nu 
eenmaal noodzakellijk. 
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ONlWERP 

INLEIDING 

De conventionele ontwerper gebruikt een tekentafel, tekeninstrumenten en papier. 
De investeringen zij dus erg laag en de flexiblliteit is zeer hoog. Bovendien is het 
resultaat van goed niveau. De hoge loonkosten en de lange tekentijden zijn echter 
een groot nadeel. Bovendien komt het 3-dimensionaal zijn van een produkt vaak niet 
goed in een tekening tot uiting. Dit moet dan vaak opgelost worden door een model 
van het produkt te maken. Dit brengt en hoge arbeidskosten (men gebruikt vaklui) en 
extra kosten in verband met opslag van de modellen met zich mee. En men wil nu 
juist deze kosten drukken. 

In eerste instantie werden computers door ingenieurs gebruikt om problemen op te 
lossen op het gebied van spanningsanalyse, simulatie en optimalisatie. Doordat de 
computers steeds krachtiger werden kon steeds meer data verwerkt worden. Hierdoor 
werd het noodzakelijk om de informatie grafisch weer te geven. De volgende stap was 
toen het creeren en manipuleren van geometrieen. De geometrieen waren eerst 2-
dimensionaal maar door de opkomst van NC-machines en de noodzaak om meer 
gecompliceerde analyses uit te voeren (bijvoorbeeld de eindige elementen methode) 
moest men methoden ontwikkelen voor 3-dimensionale geometrieen. Doordat steeds 
meer tekeningen in het CAD systeem werden ingevoerd werd het noodzakelijk om 
een goede administratie op te zetten. We zien dus dat CAD zijn kracht put nit de 
combinatie van de drie basis functies (rekenen, gegevensopslag en visualisatie) die 
een computer bezit. 

CAD/CAE 

Inleiding 

Net als bij zoveel andere dingen geldt ook voor CAD systemen dat er niet een CAD 
systeem is. De eerste CAD stations werden door de vliegtuig- en de elektronikafabri
kanten gebruikt. Dit waren toen zeer dure systemen. Doordat de computers steeds 
goedkoper en krachtiger zijn geworden is er een grote verscheidenheid aan CAD 
systemen op de markt. 

Kleinere CAD systemen worden veelal door wat kleinere ondememeningen gebruikt 
als een veredelde tekentafel. De CAD systemen reduceren namelijk de tekentijd en 
men kan vaker wat "uitproberen". Bovendien zijn achteraf veel makkelijker aanpassin
gen aan te brengen en kan men een archief van tekeningen opbouwen waaruit men 
kan putten voor latere projecten. Boeing heeft in zijn vliegtuigen standaard compo
nenten zoals stoelen en water closetten. Deze kunnen voor het ontwerp van een 
nieuw vliegtuig eenvoudig opgehaald en op de juiste plaats neergezet worden. De 
pakketten kunnen tegenwoordig zelfs draaien op personal computers. 
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De grotere bedrijven gebruiken veelal geavanceerdere CAD systemen. Deze systemen 
verschillen met de Ideinere in twee aspecten. A1s eerste kunnen de systemen de 
fysische dimensies van een produkt en de noodzakelijke stappen voor produktie via 
de computer ontwikkelen. Men kan zelfs een grafische simulatie van de produktie op 
het scherm krijgen om zo de produktie te plannen. Het CAD systeem produceert dan 
een tape die in de controller van de NC-machine gevoerd kan worden. Hierdoor 
kunnen verschillende stappen in het ontwerp proces worden geelimineerd, waardoor 
tijd en geld bespaard kan worden. Men heeft ook de mogelijkbeid onderzocht voor 
een intelligente koppeling tussen het CAD systeem en het produktie systeem. Deze 
koppeling kan bijvoorbeeld uit het CAD systeem en een meetmachine bestaan. Men 
is hierbij uit gegaan van een methode toegepast in he vakgebied van de kunstmatige 
intelligentie, de zogenaamde Blackboard systemen. Dit houdt in dat een controle 
eenheid de communicatie tussen verschillende processen verzorgt. De controle 
eenheid verzorgt de toegang van de processen tot de blackboard en de data over
dracht, maar neemt geen beslissingen over de data. Deze koppeling stelt weI weer 
eisen aan het ontwerp van het produkt. Om voor de meetmachine een inspectieplan 
op te zetten wordt tegenwoordig gebruik gemaakt van het zogenaamde "feature based 
design". Met features kunnen bepaalde vormen zoals gaten, sleuven en ribben worden 
gemodelleerd. Ook kunnen met features afrondingen op een zinnige Manier gedefi
nieerd worden. Het feature based design staat echter nog maar in de kinderschoenen 
en moet nog verder geoptimaliseerd worden. 

Als tweede dienen deze systemen als basis voor Computer Aided Engineering (CAE). 
Met CAE kan men de grafische eigenschappen van CAD gebruiken om de werking 
van een produkt te simuleren en animeren. Men kan dan een oordeel geven over de 
werking van een produkt ondanks dat het nog niet gemaakt is. Een andere CAE 
toepassing is het loslaten van de eindige elementen methode op een produkt. Als 
eerste helpt het CAD systeem om het produkt af te breken in eindige elementen. 
Daaarna kan men met het systeem spanningen en deformaties die in het produkt 
optreden bepaald worden. Deze analytische functies zijn afhankelijk van 3-D CAD 
systemen die ook het zogenaamde solid modeling kunnen uitvoeren. Dit houdt in dat 
het systeem eigenschappen als dichtheid en volume van een produkt kunnen weerge
ven en berekenen. In de automobiel industrie en de vliegtuig industrie is het gewicht 
van een produkt een belangrijke factor. Zij gebruiken CAE daarom bijvoorbeeld om 
een ontwerp te optimaliseren voor minimaal materiaal gebruik terwijI de sterkte 
wordt gehandhaafd. 

Opbouw van het CAD systeem 

Het CAD systeem is opgebouwd uit een hardware en een software gedeelte. Voor 
wat betreft de hardware bestaat het systeem in elk geval uit een toetsenbord, een 
beeldscherm en een microcomputer met opslag mogelijkbeden. Meestal wordt het 
systeem uitgebreid met een muis en/of een lichtpen. Dit vereenvoudigd namelijk de 
invoer van gegevens. Ben andere mogelijkbeid om gegevens in te voeren is gebruik te 
maken van een zogenaamde digitizer. Hiermee kan een grove contour in de computer 
gelezen worden, die vervolgens aangepast kan worden. 
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De software is voor elke fabrikant anders. Maar over het algemeen bestaat een CAD 
systeem uit een collectie van subroutines en procedures. Deze worden gehuisvest in 
software bibliotheken. Om de verschillende systemen op de diverse hardware te laten 
draaien worden bepaalde standaard bibliotheken ontwikkelt. Hierdoor wordt in de 
volgende gebieden het gebruik van bibliotheken verplicht: 

- numerieke methoden 
- grafische gebied 
- geometrieen 
- interfaces 
- database beheerder 
- data structures toolboxes 

Numerieke methoden 

De numerieke methoden bibliotheken verzorgen de berekeningen. In 
deze bibliotheek worden meestal functie manipulatie (interpoleren, 
differentieren, intergreren, extrapoleren, enz), matrix berekeningen, 
integratie van differentiaalvergelijkingen en optimalisatie algoritmen 
opgenomen. Natuurlijk kan dit uitgebreid worden, maar meestal zijn 
deze elementen aanwezig. 

Het grafisch gebied 

Het grafische gebied spreekt voor zich. De bibliotheek van het grafisch 
gedeelte verzorgt de output naar het scherm en naar de printers en 
plotters. Naast de functie van visualisatie verzorgt de bibliotheek ook 
administratie van de organisatie van de tekeningen. De bibliotheek 
bezit ook enige numerieke methoden, maar slechts op beperkte schaal. 

De geometrieen 

De geometrie bibliotheek is opgebouwd uit een verzameling van sub
routines. Door het aanroepen van de subroutines in combinatie met de 
goede interface (wordt door de interface bibliotheek verzorgd) kan de 
gebruiker geometrie creeren en manipuleren. 

Interfaces 

De interface bibliotheek bestaat meestal uit vier apart software biblio
theken: 

- window manager 
- menu manager 
- interactive-device manager 
- help tekst manager 
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De window manager verzorgt de meerder windows die door de verschil
lende programma's worden gebruikt. Deze manager is dus zeer afhanke
lijk van de hardware en van het gebruikte operating systeem. De menu 
manager daarentegen is veel meer afhankelijk van de gebruikte softwa
re. Het verzorgt de menu's, scroll-bars en dialoogboxen. Hierbij maakt 
het gebruikt van het eerder genoemdde grafische pakket en de data 
structures toolbox. De interactive-device manager verzorgt de communi
catie tussen randapparatuur zoals de muis en de joystick. De help tekst 
manager is een database programma die grote hoeveelheden tekst in de 
goede banen leidt. 

De database beheerder 

De database beheerder en de data structures toolbox organiseren de 
informatie binnen een CAD systeem. De database beheerder beheert de 
grote hoeveelheden infonnatie die de verschillende aplicatieprogram
ma's gebruiken. Database beheerder programma's worden pas de laatste 
tijd in CAD systemen gebruikt Voorheen werd de informatie in files 
opgeslagen. De aplicatieprogramma's konden direct de files in. Waarom 
nu dan toch database beheerders programma's? De voordelen van een 
database liggen op het gebied van efficlenter gebruik van het beschikba
re geheugen, het toegankelijk zijn van de data voor meerdere gebrui
kers, het makkelijker kunnen opvragen van data, het makkelijker 
kunnen invoeren van beveiligingsmaatregelen en het evenwichtig 
verdelen van de vragen uit de verschillende gebruikersprogramma's. 
Door deze voordelen kan men meer infonnatie verwerken en opslaan. 

De data structures toolbox 

De data structures toolbox wordt gebruikt om datastructuren op te 
zetten en hiennee te manipuleren. 

Naannate de gebruiker meer bekend is met het systeem kan deze gebruik gaan 
maken van de programmerings mogellijkbeden van een CAD systeem. Hierdoor kan 
hij nieuwe functies implementeren en de interface gebruikers vriendelijker maken. 
Het onderscheidt tuusen de gebruiker en de ontwikkelaar van CAD systemen 
vervaagd daardoor steeds meer. 
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FABRICAGE 

ROBOTS 

Inleiding 

De eerste robots werden vooral daar ingezet waar men geen mensen kon inzetten 
omdat bijvoorbeeld de temperaturen te hoog waren of er met giftige stoffen gewerkt 
werd. Pas in een later stadium werden robots ingezet om arbeidskosten omlaag te 
brengen. Dit had te maken met drie redenen. Als eerste waren de kosten van de 
eerste robot nog veel te hoog. Dit gold zowel voor de aansehafkosten als voor de 
gebruikskosten. Als tweede was de robotteehnologie nog zeer nieuw waardoor de 
robots nog mankementen vertoonden. Als derde reden kan kan men het conserva
tisme van de ondememers noemen. Zolang oude teehnieken nog succesvol zijn zal 
men niet snel een nieuwe teehniek in huis halen. De ontwerpers en fabrikanten van 
robots hebben eehter niet stll gezeten. Men heeft tegenwoordig een verseheidenbeid 
aan robots. Men deelt daarom de robots op versehillende manieren in. 

Indeling van Robots 

Men deelt de robots op zes manieren in: 

- naar graden van vrijheid 
- naar beweging 
- naar platform 
- naar kraehtbron 
- naar intelligentie 
- naar toepassingsgebied 

Indeling naar graden van vrijheid 

Wanneer men de robots indeelt naar graden van vrijheid kijkt men waar 
de robot kan bewegen. Als men bijvbeeld een robot met zes graden van 
vrijheid heeft, heeft deze meestal drie graden van vrijheid in de arm en 
drie graden van vrijheid in de pols. Men kiest afhankelijk van de 
bereikbaarheid van een object hoeveel graden van vrijheid men wil 
hebben. Wil men bijvoorbeeld een object over een reehte lijn verplaat
sen dan zijn twee graden van vrijheid voldoende. Moet de robot bijvoor
beeld om object heen lassen dan zijn zes graden van vrijheid toeh weI 
aan te bevelen. 

Indeling naar beweging 

Bij een indeUng naar beweging kijkt men hoe de robot van het ene punt 
naar het andere punt beweegt. In figuur 2 zijn de vier mogelijkbeden 
aangegeven. 
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Figuur 2. Indeling naar beweging. 
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Sequential move houdt in dat eerst de ene arm zijn beweging voltooid 
voordat de volgende arm aan de zijne kan beginnen. Hierdoor beweegt 
de robot zich zeer langzaam. De volgende kan aile armen tegelijk laten 
bewegen. Behter men weet niet wanneer welke arm stil staat. V oordeel 
is weI dat de robot met deze methode het snelst op zijn eindpunt is. De 
volgende methode laat aile armen tegelijk beginnen en stoppen met 
bewegen. De laatste methode laat de robot volgens een te voren 
opgegeven pad bewegen. 

Indeling naar platform 

Wanneer men de robots indeelt naar platform kan men hierin vier 
typen vinden. Als eerste kan de robot verankerd aan de vloer zijn. Zij 
zijn dan dus gebonden aan een bepaald gebied waarbinnen zij kunnen 
werken. Dit gebied wordt bepaald door de reikwijdte van de robot. Wil 
men dit gebied uitbreiden dan kan men de robot op een rails plaatsen. 
Dit zijn de zogenaamde "gantry robots". Een andere mogelijkheid is de 
robot te plaatsen op een Automated Guided Vehicle (AGV). De AGV 
zal nog nader worden belicht in het hoofdstuk over Automated Materi
als Handling. Een zeer recente ontwikkeling is die van de mobiele 
robots. Deze lijken op de AGV's maar in plaats van een voorgeschreven 
pad te volgen kunnen zij overal naar toe gaan. Helaas is er nog geen 
compleet autonome mobiele robot. 

Indeling naar krachtbron 

Bij een indeling naar krachtbron kunnen we drie soorten onderscheiden. 
De eerste is de hydraulische krachtbron. Het voordeel van deze kracht-
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bron is dat ze kleiner zijn dan elektriscbe motoren maar een groter 
vermogen heeft. Nadelen zijn dat ze olie lekken en dat ze erg lawaaig 
zijn. Daarom schakelt men tegenwoordig steeds meer over op elektri
sche motoren. Het grootste voordeel van deze motoren is het feit dat ze 
de energie uit een stopkontakt kunnen haleD, terwijl men voor hydrauli
ca en pneumatiek grote installatie nodig zijn om de oliedruk en lucht
druk op te bouwen. Als laatste mogelijkheid kan men dus een pneuma
tische krachtbron toepassen. Deze biedt echter geen voordelen ten op 
zichte van de elektrische krachtbron. 

Indeling naar intelligentie 

De enerlaatste indeling is die naar intelligentie. Er zijn op dit moment 
zeven soorten robots voor wat betreft intelligentie: 

- robots die voUedig door mensen bestuurd worden 
- nietprogrammeerbare robots (vaste automatisering) 
- robots die leren door "teaching mode" 
- robots die fouten detecteren en dan stoppen 
- robots die online nieuwe acties ontvangen 
- robots die hun omgeving kunnen detecteren 

en hun acties daaraan aanpassen 
- robots die van hun fouten leren 

De laatste robot bevindt zich nog in een experimenteel stadium. Er 
wordt echter nog veel onderzoek gedaan naar de relaties tussen robots 
en mensen. Een toekomstige ontwikkeling zou de samenwerking tussen 
robots en mensen kunnen zijn. Zover is men echter nog lang niet. 

Indeling naar toepassingsgebied 

De laatste indeling kan men naar toepassingsgebied maken. In figuur 3 
is een schema van de verschillende toepassingsgebieden weergegeven. 
Onder elke gebied staan een aantal voorbeelden gegeven. 
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Figuur 3. Toepassingsgebieden van Robots. 

Trends van dit moment 

Integratie van systemen 

Doordat allerlei vooruitgangen op de verscbillende gebieden zoals 
sensoren, intelligentie en "work cell" concepten geboekt worden, kunnen 
steeds geavanceerdere robot systemen ontwikkelt worden. De groei van 
de integratie van deze systemen zullen bet gebruik van robots en het 
bedieningsgemak verhogen. Hierdoor kan men steeds efficienter gebruik 
maken van de robots. 

Mobiliteit van Robots 

Op dit moment wordt veel onderzoek gedaan naar het vermijden van 
botsingen van AGV's. Men is daarom ook bezig met het ontwikkelen 
van snellere drie dimensionale vision systemen. Dit zal uiteindelijk 
moeten leiden tot een autonome robot. De AGV's bewegen op dit 
moment op wielen. Men is echter onderzoek aan het doen robots die 
kunnen lopen op benen. Er is al een eenbenige robot die zelfs tegen 
een duwtje kan en een zesbenige robot die een pickup truck kan 
optillen en er zelfs op kan klimmen. 
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Off-line programming 

Op dit moment worden de meeste robots door een technisch medewer
ker geleerd wat ze moeten doen. Zij worden via een control box elke 
stap van het proces aangeleerd. Oit is op dit moment nog te doen. Maar 
in de toekomst zullen de systemen steeds complexer worden waardoor 
dit niet meer haalbaar is. Bovendien staat een robot tijdens het leerpro
ces stile Oit komt de produktiviteit niet ten goede. Men is daarom 
diverse programmeertalen en simulatietalen aan het ontwikkelen om 
robots off-line te programmeren en te testen. Oaarna kan het program
ma rechtstreeks naar de robot gestuurd worden. 

Communicatie tussen robots en het opzetten van netwerken 

Voorheen waren robots op zich zelf staande machines die vrijwel geen 
communicatie met elkaar of met de centrale computer hadden. Ooor de 
huidige trend van ''work cells" is men genoodzaakt de robots samen te 
laten werken. Een grote vooruitgang hierin is de ontwikkeling van de 
MAP Network standard. Een andere vorm van communicatie die nog 
net onderzocht wordt is het praten met robots. Sommige inspectie 
systemen kunnen in zeer beperkte mate spraak herkennen. 

Intelligente sensoren 

Een voorbeeld hiervan is machine vision. Oit wordt behandeld in het 
hoofdstuk kunstmatige intelligentie. Andere sensoren zijn tactiele en 
ultrasone sensoren. Ooordat men de verwerking van de resultaten gelijk 
door een processor laat doen krijgt men steeds intelligentere sensoren. 
Bovendien vindt zoals al eerder gezegd een steeds grotee integratie van 
deze systemen in de robot plaats. Er vinden zelf onderzoeken plaats op 
het gebied van reuk. 

Module opbouw van robots 

Helaas is er nog geen sprake van standardisatie op het gebied van robot 
hardware en software. Eike fabrikant voert zijn eigen systemen en niets 
is uitwisselbaar. Oit komt de integratie van systemen en de inzet van 
robots in de fabriek niet ten goede. Bovendien zullen de robotfabrikan
ten alle software zelf moeten gaan schrijven. Er kunnen dus geen ap
plicatieprogramma's van derden gebruikt worden. Hierdoor blijft de 
software erg duur. Men is nu langzaam bezig dit te doorbreken. 
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FMC/FMS 

Ben Flexible Manufacturing System is een produktie systeem die een serie van 
verwante discrete produkten kan produceren met een minimum aan menselijke 
interventie. Het systeem bestaat uit meerdere produktiecellen die produkten produce
ren, assembleren en bewerken. Deze produktiecellen zijn verbonden door een 
"materials handling system" waarmee materiaal van het ene naar het andere station 
vervoerd worden. Zoals gezegd produceert een FMS over het algemeen een familie 
van produkten. Dit gebeurt in vrij kleine oplages (100 - 1). De meeste FMS'en 
bestaan uit minimaal vier werkstations. Dit kan zelfs oplopen tot 32 werkstations. Ben 
FMS met minder dan vier werkstations wordt meestal een Flexible Manufacturing 
Cell genoemd. De voordelen van een FMS zijn de volgende: 

- produkten kunnen in een wiUekeurige volgorde gemaakt 
worden in elk gewenst aantal tegen lagere kosten 

- arbeidskosten en voorraadkosten zijn lager 
- optimaler gebruik van de machines 
- kortere doorlooptijden 
- meer betrouwbare produktie omdat het systeem zelf-

herstellend is en de produktkwaliteit uniform 
- minder onderhanden werk 

Ondanks deze voordelen zijn nog maar weinig van deze systemen geinstalleerd 
vanwege de hoge investeringskosten. 
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AUTOMATED MATERIALS HANDLING 

Bij het produceren van produkten moet men materiaal aan- en afvoeren. Dit kost 
natuurlijk tijd en daardoor geld. Het vervoer van materiaal voegt dus niets toe aan de 
waarde van een produkt. Uit een onderzoek is gebleken dat 95% van de tijd die een 
produkt op de produktievloer doorbrengt verloren gaat aan transport en wachten. Het 
transport moet daarom tot een minimum beperkt blijven en zo efficient mogelijk 
gebeuren. Dit heeft geleidt tot de ontwikkeling van geavanceerde transportsystemen. 
Deze transport systemen moeten een integraal onderdeel vormen van de planning, de 
implementatie en de besturing van de produktie. Het is daarom noodzakelijk een 
voorspelbaar en een herhaalbaar transport systeem te gebruiken. 

Op de fabrieksvloer vindt men diverse transport systemen. De bekendste is de 
transportband. Dit hoeft natuurlijk niet aileen een rubber band die over rollen 
beweegt te zijn. Er kunnen kettingen, aandrijfrollen enzovoorts in verwerkt zitten. Dit 
is een snelle manier van transporteren, maar moeilijk te besturen. Men heeft daarom 
transportbanden ontwikkelt met sensoren en stoppers zodat de positie van een pallet 
op elk moment bekend is. Deze transportsystemen vindt men veel in FMS' en. Men 
kan daarmee tegelijkertijd verschillende produkten bewerken. De computer houdt 
precies bij om welk soort produkt het gaat en waar het zich bevindt. Wanneer een 
produkt bij het bewerkingsstation is gearriveerd vertelt de besturing wat het bewer
kingsstation aan handelingen moet uitvoeren. Nadeel van dit systeem is dat wanneer 
er veel verschillende routes van de produkten zijn er een zeer uitgebreid net van 
banen ontstaat. Bovendien is het gewicht van het produkt beperkt. 

Men gaat dan bijvoorbeeld over op Automated Guided Vehicles (AGV). Deze 
voertuigen hebben bewegen zichzelf voort door een elektromotor. Ze bewegen 
volgens vastgestelde banen, maar kunnen weI vrij over deze banen bewegen. Het 
voordeel van deze AGV is dat zij aileen zelf plaats innemen. De banen waarover zij 
bewegen kunnen ook door mensen gebruikt worden. Integenstelling tot een transport
band die een obstakel vormt over de gehele Iengte ook aI is er geen produkt aanwe
zig. AGV's worden meestal op twee manieren gestuurd. De eerste is via een in de 
vloer ingebed draad. De AGV voIgt dan de draad via een radio frequentie signaal. 
De AGV detecteert fase- en amplitudeafwijkingen wanneer het van zijn baan afwijkt. 

De tweede manier is om op de vloer een reflecterende baan op de vloer te plakken 
of te schilderen. Het systeem detecteert verschil in terugkaatsing van licht en blijft zo 
op zijn baan. Nadeel van de optische methode is dat de streep op de vloer om de zes 
maanden opnieuw aangebracht moet worden. V oordeel van het optische systeem is 
dat men snel wijzigingen in de banen kan aanbrengen en dat de investeringskosten 
lager zijn. 

De andere methodes zijn besturing door een baken, door een gyroscoop in combina
tie met versnellingopnemers en door een vision systeem. Het laatste systeem heeft 
van aile systemen wei de beste prestatie. Echter de kosten zijn ook het hoogst. 
Daarom wordt dit systeem (nog) niet veel toegepast. 
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De AGV kan opzichzelf opereren. De besturing wordt dan van te voren geprogram
meerd en de AGV voert dan zelf zijn taken uit. Ook kan de AGV onderdeel vormen 
een volledig geintegreerd automatisch transportsysteem. De AGV ontvangt dan van 
de centrale computer opdrachten om ergens materiaal te gaan halen en zorgt er zelf 
voor dat hij daar komt. Het systeem vertelt weI aan de AGV waar het zich bevindt op 
de werkvloer. 

De moeilijkheid ligt dan bij een kruising van banen. De besturing za1 dan moeten 
vertellen welke baan de AGV moet volgen. Bij de RF methode wordt of de te volgen 
baan aIleen aangezet (men legt dan dus apart stukken draad in de vloer) of men zet 
verschillende frequenties op de verschillende banen. De robot wordt dan vertelt welke 
frequentie het moet volgen. Bij de optische methode wordt een andere methode 
toegepast. Bij een kruising neemt de centrale besturing de besturing van de AGV 
over door bijvoorbeeld het wiel te blokkeren, waardoor een AGV toch rechtdoor 
gaat. Het grootste nadeel van AGV's is het feit dat wanneer ze een obstakel tegenko
men dit weI detecteren maar dan stoppen en wachten totdat een operator het 
obstakel wegneemt en de AGV een commando geeft om weer verder te gaan. Op dit 
moment wordt veel onderzoek gedaan naar vermijden van botsingen en het omzeilen 
van hindernissen door de AGV. 

Bij korte afstanden maakt men meestal gebruik van manipulatoren. Deze manipulato
ren kunnen of door de operator bestuurd worden of ze zijn geautomatiseerd. Zij 
halen bijvoorbeeld dan elke keer een produkt van een machine en plaatsen die dan 
weer op een andere transport systeem. 

AUfOMATED STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEMS 

Deze systemen vormen meestal integraal onderdeel van AMH's. Een AR/RS bestaat 
meestal uit een rek, waarin pallets met materialen, onderdelen en gereedschappen, 
opgeslagen zijn. Een computer houdt bij waar welke pallet met welk produkt op 
geslagen ligt. Een lift die een pallet uit het rek kan halen wordt door de computer 
bestuurd. Om ruimte te besparen zijn de rekken boven op elkaar gebouwd. Vaak 
wordt zelfs een apart gebouw, gelijkend op een flat, naast de fabriek gebouwd. In 
vergelijking met conventionele methode vraagt een AR/RS minder, maar weI 
gespecialiseerder, personeel, een betere boekhouding van de onderdelen en minder 
energie. Sommige systemen houden zelfs bij hoe groot bijvoorbeeld een plaat 
materiaal is. Wanneer een produkt gemaakt moet worden kan men de meest 
economisch plaatgrootte uit het magazijn halen. Zoals gezegd wordt een AR/RS vaak 
aan een AMH gekoppeld. Een AGV komt dan bijvoorbeeld de materialen halen waar 
de centrale besturing om heeft gevraagd. Dit moet leiden tot een efficientere 
transport van materialen en minder onderhanden werk door een betere inventarisatie 
van produkten en materialen. 
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KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE 

INLEIDING 

De laatste decennia beeft men veel onderzoek gedaan op bet gebied van kunstmatige 
intelligentie. Als eerste is bet natuurlijk noodzakelijk bet begrip kunstmatige intelli
gentie te definieren. Volgens Ricb [8] is "kunstmatige intelligentie de studie van hoe 
computers dingen te Iaten doen waarin mensen op dit moment beter in zijn". Hieruit 
blijkt ook dat we het begrip intelligentie zullen moeten defmieren. Ben definitie is 
echter moeilijk te geven. WeI kunnen essennele activiteiten behorende bij intelligen
tie gegeven worden: 

- flexibel reageren op situaties 
- tegenstrijdige en triviale boodschappen doorzien 
- bet berkennen van graden van belangrijkbeid van de 

elementen van een situatie 
- overeenkomsten herkennen in situaties ondanks dat 

verschillen ze scheiden 
- verschillen herkennen tussen situaties ondanks dat 

ze verbonden worden door overeenkomsten 

Deze activiteiten zijn vrij moeilijk te simuleren op een computer. In het begin 
stadium van kunstmatige intelligentie kwam men niet veel vooruit. Echter een andere 
tak van wetenschap, de zogenaamde cognitieve wetenscbap, bield zicb bezig met de 
mecbanische werking van de hersenen. Dit onderzoek heeft kunstmatige intelligentie 
onderzoekers veel geholpen bij hun onderzoek. In de '70 jaren was men in staat een 
programma intelligent te maken door er kennis over een bepaald gebied in op te 
slaan. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van de zogenaaamde expert systemen. 
Deze doorbraak heeft er voor gezorgd dat men kunstmatige intelligentie ging 
gebruiken voor het oplossen van praktisch problemen op allerlei gebied. 

Er zijn echter nog andere gebieden waar kunstmatige intelligentie wordt toegepast: 

- Natural Language Processing 
- Spraak herkenning 
- Machine Vision 
- Automatic Programming 

Ik za1 echter alleen de expert systemen en de computer vision wat nader belichten. 
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EXPERTSYSTEMEN 

Inleiding 

Ben expert systeem is een computer programma die zodanig ontworpen is om als een 
expert een probleem op te lossen. De basis van zo'n expert systeem wordt gevormd 
door de kennis die het systeem heeft opgeslagen over een bepaald gebied. Deze 
kennis moet vooraf door een expert in de zogenaamde Knowledge Base worden 
ingevoerd. Dit is echter niet voldoende. Er moet namelijk ook een mechanisme zijn 
om het gebruik van de Knowledge Base te sturen en te helpen om tot de juiste 
antwoorden te komen. Verder is het noodzakelijk om een interface tussen de 
gebruiker en het systeem te hebben. Dit wordt verzorgd door de User Interface. Dit 
zijn de drie belangrijke elementen van het systeem. Er wordt expres over een systeem 
gesproken en niet over een programma omdat het programma niet een vast patroon 
afwikkelt volgens een algoritme maar er diverse elementen in de besluitvorming een 
rol spelen. 

In onderstaand figuur zijn de drie eerder genoemde elementen en nog eens drie 
elementen die de architectuur van een expert systeem vormen weergegeven. 

User 

I 
User Working Memory 

Interface 

Explanation Inference 
Facility Engine 

Knowledge 
Knowledge Base Acquisition 

Facility 

I 
Expert 

Figuur 4. Elementen van een Expert Systeem. 

Uit de figuur blijkt dat er al twee mensen betrokken zijn bij het ontwikkelen en 
gebruiken van een expert systeem. Als eerste is er natuurlijk de gebruiker die via de 
User Interface met het systeem communiceert. Als tweede is er de expert wiens 
kennis over een bepaald gebied via de Knowledge Acquisition Facility in het systeem 
opgeslagen wordt. Als derde persoon is echter ook de zogenaamde Knowledge 
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Engineer (kennis-ingenieur) nodig. Deze moet namelijk de kennis van de expert klaar 
maken voor goede opname in het systeem. Hij moet er voor wrgen dat de Inference 
Engine op de juiste manier met de kennis omgaat. Het is dus van belang dat bij niet 
aIleen op de hoogte is van de mogelijkbeden en de opbouw van het expert systeem, 
maar ook een zekere affiniteit met het gebied van de expert heeft. Slechts dan kan bij 
de informatie van de expert op de juiste waarde schatten en goed in het systeem 
implementeren. 

Elementen van een Expert Systeem 

Hier voIgt nu toelichting op de zes elementen uit figuur 4. 

Knowledge Base 

Hierover is aI het een en ander verteld. Hierin wordt de kennis van de 
expert opgeslagen. Het is noodzakelijk dat dit op dusdanige manier 
gebeurt dat de waarde van de kennis niet achteruit gaat. Het systeem 
moet op de juiste manier omgaan met de onzekerheden, de onnauwkeu
righeden en de complexiteiten van de kennis. Het is daarom misschien 
noodzakelijk om verschillende manieren van kennis opslag te gebruiken 
binnen een systeem. Dit alles moet door de Knowledge Engineer 
beoordeeid worden. 

Inference Engine 

Ben expert systeem werkt niet een bepaald aIgoritme af, maar gebruikt 
een voorafgegeven set van proposities of waarheden om w tot een 
conc1usie te komen. De Inference Engine selecteert regels (inference 
mechanisme) en voert ze uit en bepaalt uiteindelijk of de gevonden 
oplossing acceptabel is. De Inference Engine bestaat meestal uit een 
aantaI inference mechanismen waaruit gekozen kan worden. Bij het 
opzetten van een expert systeem kiest de Knowledge Engineer vooraf 
welke inference mechanismen hij gaat gebruiken. 

Working Memory 

Dit is het werkgeheugen van het systeem. Hier worden tijdelijke para
meters en oplossingen in opgeslagen. Het geheugen wordt door de 
Explanation Facility uitgelezen om w de noodzakelijke informatie op 
het scherm te krijgen. 

Knowledge Acquisition Facility 

Hiermee kunnen de expert en de Knowledge Engineer kennis aan 
systeem toevoegen nadat het systeem is geinstalleerd. Niet elk systeem 
moet deze faciliteit bezitten. Men kan namelijk het systeem wdanig 
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ontwerpen dat aile kennis van te voren geimplementeerd wordt. Wan
neer echter nieuwe kennis toegevoegd moet worden is dit een moeilijk 
karwei. Ben goede Knowledge Acquisition Facility moet in staat zijn de 
kennis met stapjes te kunnen ontvangen en dit op elk gewenst niveau 
van abstractie in de Knowledge Base opslaan. 

Explanation Facility 

Dit is voor de gebruiker een van de belangrijkste faciliteiten van het 
expert systeem. De gebruiker kan hiermee informatie krijgen over het 
inference proces. De gebruiker zal nameliljk graag willen weten wat een 
gevraagde variabele voorstelt, waarom het systeem een variabele nodig 
heeft en hoe het systeem tot het antwoord is gekomen. Dit laatste kan 
oppervlakkig maar ook tot in detail uitgewerkt zijn. 

User Interface 

Het spreekt voor zich dat een systeem gebruiksvriendelijk moet zijn. 
Door de User Interface kan de gebruiker effectief en makkelijk van het 
systeem gebruik maken. 

Stadia in het ontwikkelen van Expert Systemen 

Bij het ontwikkelen van een expert systeem zullen expert en Knowledge engineer 
samen de kennis verzamelen, compileren en formaliseren. Vervolgens de informatie 
met bepaalde hulpmiddelen implementeren. En aIs laatste het systeem testen en vaIi
deren. In figuur 5 zijn de verschillende stadia weergegeven. 

Identificatie 

Conceptualisatie 

FormaUsatie 

Implementatie 

Testen & Valideren 

Figuur 5. Stadia in de ontwikkeling van t26 Expert Systeem. 



Identificatie 

In het eerste stadium wordt de klasse van problemen die opgelost 
moeten worden geidentificeerd om te bepalen welke soort inference 
mechanismen en presentatie schema's er gebruikt zullen gaan worden. 
Bovendien worden de eisen wat betreft software en hardware en tijd 
bepaald. . 

Conceptualisatie 

Het volgende stadium is die van de conceptualisatie. In dit stadium 
wordt vooral ruwe kennis opgeslagen, de mogelijkbeid om het proces 
van probleem oplossen onder te verdelen in subtaken onderzocht en de 
groep goede inference mechanismen geselecteerd. Bovendien wordt 
besturingsstrategie om de concepten te gebruiken onderzocht. 

Formalisatie 

In het stadium van de formalisatie wordt de formele representatie van 
de kennis geformuleerd. Afbankelijk van de kennis kunnen meerdere 
formele representaties gekozen worden. Individuele kennis eenheden en 
hun onderlinge relaties worden duidelijk op papier gezet. 

Implementatie 

Bij het implementatiestadium wordt met behulp van een ,van te voren 
gekozen, zogenaamd expert system development tool de kennis in het 
systeem geimplementeerd. De kennis wordt gecodeerd volgens de syntax 
van de tool en met de editor van de tool in het systeem opgeslagen. 

Testen en valideren 

Het laatste stadium betreft die van het testen en valideren van het 
systeem. Het testen van het systeem gebeurt door middel van een aantal 
representatieve taken. De fouten die dan optreden worden eruit ge
haald. Daarna wordt met behulp van de expert het systeem gevalideerd. 
Dit is natuurlijk de expert die in de kennis geleverd heeft. 

Het moeilijkste stadium is die van de conceptualisatie. Dit wordt veroorzaakt door 
het feit dat een expert geen formele manier van oplossen heeft. Hij heeft daarom veel 
moeite met het duidelijk omschrijven van de stappen die hij in zijn redeneringen 
neemt. 

21 



Het zoeken naar infomatie (inference engine) 

De meest gebruikte manieren van zoeken zijn het zogenaamde forward chaining, 
backward chaining en de hybrid chaining. De laatste is een combinatie van de eerste 
twee. 

Bij forward chaining worden regels gezocht die passen bij de data in het werkgeheu
gen. Nadat de juiste regels gevonden zijn, worden die losgelaten op de data in het 
werkgeheugen. De data in het werkgeheugen wordt bijgesteld en dan begint het 
proces weer opnieuw totdat een doel is bereikt of het mechanisme faalt. 

Bij backward chaining wordt vooraf het doel geformuleerd. Het systeem zoekt naar 
de regels die tot het doel zouden kunnen leiden. Wanneer de gegevens die de 
gevonden regels nodig hebben overeenkomen met de vooraf gegeven data dan is men 
klaar. Wanneer dit niet zo is, formuleert men de data die aan de gevonden regels 
vooraf zou moeten gegaan en men begint opnieuw met het zoeken naar regels die 
naar de nieuwe data zouden leiden. 

Zoals eerder gezegd is hybrid chaining een combinatie van de forward en backward 
chaining. Het systeem start met forward chaining. Wanneer data van de gebruiker 
gewenst is gaat het systeem even over op backward chaining om daarna weer verder 
te gaan met forward chaining. Deze Manier van zoeken is ideaal voor het ontwerp
proces. Men weet namelijk niet vooraf het doel of heeft niet aile benodigde informa
tie tot zijn beschikking. Men kan dus niet forward of backward zoeken. Door nu 
ergens in het kennis net te starten kan men door eerst forward te zoeken een eindje 
komen. Dan blijkt dat meer informatie gewenst is. Door nu backward te gaan zoeken 
kan men bepaIen welke informatie nodig is. Deze wordt dan ingevoerd en vervolgens 
gaat het systeem weer forward zoeken, tot de gebruiker de gewenste informatie heeft. 
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MACHINE VISION 

Inleiding 

Machine vision systemen worden hoofdzakelijk ontworpen om de vragen, waar een 
object is, welke grootte het object heeft, wat het object voorstelt en of het aan de 
eisen voldoet, te beantwoorden. Het is zeer moeilijk gebleken om betrouwbare 
antwoorden op deze vragen te geven. Vooral als de omstandigheden sterk wisselen. 
Het vakgebied van de Kunstmatige Intelligentie heeft zich hier jaren mee bezig 
gehouden. Er zijn verschillende benaderingen voor het probleem ontstaan. Sommige 
systemen proberen het natuurlijke proces van de mens te imiteren en andere 
systemen volgen bepaalde algoritmen die niet eens in de beeldvorming van de mens 
voorkomen. De problemen die voorkomen liggen in het vlak van de grote hoeveelhe
den data die verwerkt moeten worden, variaties in ojectgrootte, lichtintensiteit en 
objectplaatsing en de beperkingen van de visionsensors. 

Het probleem van de grote hoeveelheden data is op verschillende manieren aange
pakt. De eerste manier is het zogenaamde binary vision. Dit houdt in dat er alleen 
zwart-wit informatie gegeven en verwerkt wordt. Er kunnen dus geen grijstinten 
gedetecteerd worden. Ben beeld wordt door "thresholding" in een binair beeld 
geconverteerd. Dit houdt in dat van te voren een intensiteits niveau wordt geselcteerd 
en dat alle intensiteiten van het beeld gelijk of hoger dan de grens a1s wit worden 
voorgesteld en alle andere intensiteiten als zwart. Een andere methode is het zodanig 
plaatsen van het object dat er geen overlapping plaatsvindt van de objecten waarin 
men geinteresseerd is. Hierdoor hoeven geen ingewikkelde algoritmen op het beeld 
losgelaten te worden de objecten te scheiden. Ben derde manier is om het vision 
systeem slechts op bepaalde plaatsen te laten kijken. Bijvoorbeeld, een systeem 
moeten zoeken naar een bepaald merkteken en men weet van dit merkteken dat het 
altijd in de rechterbovenhoek staat. Men laat dan het systeem aIleen hier kijken. Ben 
vierde manier is een statisch monster van de data nemen en hiermee verder te gaan. 
Voordeel van al deze methoden is het feit dat men tijd bespaart, maar het is niet 
mogelijk om alle soorten objecten te herkennen. 

Opbouw van een Vision Systeem 

Een vision systeem kan opgedeeld worden in twee onderdelen. Als eerste de zoge
naamde Image Aquisition. Dit is voomamelijk een hardware functie en heeft alles te 
maken met focusering, controle van de lichtintensiteit, de hoek van de camera en 
andere factoren. De tweede is Image Analysis. Hierin wordt het beeld geanalyseerd 
om zo het object te loca1iseren en te herkennen. 

23 



Zoals gezegd is de Image Aquisition voornamelijk een hardware functie. Het bevat de 
volgende vier onderdelen: 

- een lichtbron (bestuurd of omgevingsllicht) 
- een lens systeem 
- een beeld sensor 
- elektronica om het beeld van de sensor af te lezen 

en naar de verwerkings eenheid te sturen. 

Om een beeld te detecteren moet er licht op het object vallen. Men kan gebruik 
maken van omgevingslicht, maar dit is meestal niet voldoende. Men kan op verschil
lende manieren een object verlichten. Veel toegepast is het zogenaamde Backlichting. 
Hierbij wordt het object van achteren belicht. De camera "ziet" dan het silhouette van 
het object. Ben nadeel van deze methode is dat men slechts zwart-wit beelden krijgt. 
Daarom wordt ook vaak diffuus licht toegepast. Het object wordt dan overal evenveel 
verlicht. Hiermee kan men informatie over oppervlakte eigenschappen en objectcon
touren krijgen. Een andere mogelijkbeid is het gebruik van "structured light". Hierbij 
wordt het licht gebundeld tot een lijn. Deze lijn valt op de transportband. Wanneer 
nu een object voorbij komt za1 een deel van de lijn omhoog bewegen. Deze verplaat
sing van de streep wordt door het vision system gedetecteerd. Door ook nog de mate 
van verplaatsing te meten kan het vision systeem vertellen hoe hoog het object is. 
Het licht dat door een object weerkaatst of onderbroken wordt moet worden 
gebundeld. Dit gebeurt door systemen van lenzen. Men maakt hierbij gebruik van 
reeds lang bestaande systemen. 

Om het beeld in elektrische signalen om te zetten wordt het gebundelde licht op een 
sensor geprojekteerd. Op dit moment zijn er systemen die een resolutie van 1024 * 
1024 pixels halen. Er worden om het beeld te detecteren gebruik gemaakt van de een 
zogenaamde Solid State camera. Hierin past men de CCD en de CID techniek toe. 
Bij beide technieken gebruikt men een lichtgevoelige chip. Het licht wordt in de chip 
opgenomen waardoor de geheugenelementjes worden opgeladen. Deze worden bij 
voldoende lading uitgelezen. Het verschil zit in de methode van het genereren van 
het video signaal. Een groot nadeel van de cameras is het feit dat men van de stan
daarden voor televisiebeelden is uitgegeaan. Omdat de televisiebuizen nie geheel 
lineair zijn heeft een niet-lineairiteit in de cameras ingebouwd. Verder spreekt men 
bij een televisie over lijnen van resolutie (het beeld van een televisie wordt uit lijnen 
opgebouwd) en bij een vision systeem over pixels (het beeld bestaat uit puntjes). Ben 
ander verschil is dat men bij een televisie een negatieve modulatie (hoe lager de 
amplitude van het signaal, hoe groter de helderheid) en bij het vision systeem een 
positieve modulatie (bijvoorbeeld 0 duidt op zwart en 255 op wit) toepast. Er is hierin 
op moment nog weinig verandering gekomen. 
De meeste maken gebruik van een grijs schaal van 256 niveaus en sommige systemen 
kunnen 256 verschillende kleuren aan. De tijd om een object te herkennen bedraagt 
voor eenvoudige object 0.1 s en voor de meeste andere taken ongeveer 1 s. 

De laatste stap in Image Aquisition is het zogenaamde preprocessing. Dit is een 
stukje elektronica die het beeld van de lichtsensor afleest en omzet naar data voor de 
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Image Analysis. Allereerst wordt het analoge signaal omgezet naar een digitaal 
signaal. Daarna kunnen opties als "windowing" (slechts een deel van het beeld 
gebruiken) en contrastverbetering op de data losgelaten worden. De belangrijskte 
taak is echter het reduceren van de data die naar de Image Analysis wordt gestuurd. 

Image Analysis onderzoekt de digitale informatie en herkent daarmee een object. Het 
proces bestaat nit drie onderdelen. Als eerste vindt de zogenaamde Segmentation 
plaats. Het systeem scheidt het object van zijn achtergrond. Hiervoor zijn verschillen
de manieren in gebruik. Ben veel toegepaste is bet al eerder genoemde thresholding. 
Hierbij wordt een zodanige threshold (drempel) gekozen dat bet object a1s wit naar 
voren komt en de achtergrond als zwart. Ben tweede methode is "boundary detecti
on". Hierbij probeert men de randen van het object te detecteren. Ben derde 
methode is "region growing". Dit lijkt op thresholding maar wordt toegepast wanneer 
meerdere objecten bij elkaar liggen. Berst scheidt men alle objecten van de achter
grond. Vervolgens gaat men de objecten van elkaar scbeiden. Ben vierde Manier is 
het detecteren van beweging. Men trekt twee beelden die na elkaar genomen zijn van 
elkaar af en aan de overgebleven data kan men aflezen welk object bet is geweest. 

Na de Segmentation vindt de Parameter Extraction plaats. Hierbij worden zaken als 
orientatie van het object, diameter, aantal gaten, object assenstelsels, omgevingsge
bied enzovoorts bepaald. Hierbij worden technieken die ook bij Segmentation worden 
toegepast gebruikt. Ben voorbeeld biervan is een chip die bet omgevingsgebied, het 
zwaartepunt, de orientatie en de grootte van een bewegende pingpongbal bepaalde en 
een robot de bal uit Iucht liet vangen. 

Als laatste stap vindt de "Image Interpretation" plaats. Men vergelijkt dan het 
verkregen beeld met beelden die opgeslagen zijn. Wanneer de twee met elkaar 
overeen komen wordt de machinerie (bijvoorbeeld een robot) door de computer 
aangestuurd. 

Het machine vision systeem vindt op dit moment zijn grootste toepassing op het 
gebied van de inspectie. Ben voorbeeld hiervan is een systeem die verse vis kan 
herkennen. Men gebruikt bier tegenlicht en een binair beeld om de soort vis te 
herkennen. Ben computer houdt de aantallen en gewicbt van elke soort bij. Ben 
andere applicatie die zich op dit nog in het ontwikkel stadium bevindt gebruikt 
machine vision om de momentane positie van een mobiele robot te bepalen. 
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