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De mens, die al geruime tijd deze aarde bewoont, heeft bij zijn eigen ontwikkeling
zijn gereedschappen mee laten ontwikkelen. Met name vanaf het begin van de
christelijke jaartelling heeft de mens de aardse energiebronnen zoals water, wind,
vuur en recentelijk de zon weten te transformeren tot energie in een wat handza-
mere vorm zodat die hem tot nut kan zijn. Daardoor was hij steeds meer in staat
zijn handgereedschappen te bekrachtigen met zijn nieuw verworven energie-
bronnen en was de machine geboren. Menselijke slaven en gedomesticeerde
dieren werden meer en meer als krachtbron vervangen door de watermolen (onge-
veer 500 AD) en de windmolen (ongeveer 1000 AD), de eerste energiecentrales en
fabrieken. Het Engelse woord mill verwijst daar nog naar, vooreerst voor het malen
van graan, maar ook voor andere grotere klussen die zich aandienden: de eerste
poldermolen verrees rond 1407 in Alkmaar.

Parallel hieraan wil ik wijzen op het antropomorfisme wat diep in de mens inge-
worteld zit: de gewoonte om al wat hem omringt te voorzien van een menselijke
geest. Waardoor dit spiegelen komt, heb ik niet zo gauw paraat. Met de evolutie
van de mens en de verdieping van zijn inzicht in hoe het loopt in het leven sleet
deze gewoonte, maar van oudsher werden mens en dier, boom, gewas, rivieren en
bergen, donder en bliksem voorzien van een geest of god, die menselijke trekjes
had. Wellicht is het te beschouwen als een soort ‘opponent modelling’, of nog
moderner, als een zaak van spiegelneuronen, die als strategie diende om de ver-
schijnselen om hem heen beter te begrijpen. Hoe het ook zij, de Egyptenaren
schijnen al rond 2500 voor Christus hiervan gebruik gemaakt te hebben door met
zogenaamde ‘Wizard of Oz’ experimenten hun gelovigen te beduvelen door pries-
ters in godenbeelden te verstoppen en dus als orakels te laten functioneren. 
Dit kwam later natuurlijk vaker voor, zoals dwergen in schaakmachines. Een goede
mock-up kan jaren mee voor de eigenlijke machine zijn vorm gevonden heeft. 
In het geval van schaken heeft dat tot 1997 geduurd. Gaandeweg de tijd, met als
hoogtepunt de verlichting, werd duidelijk dat de natuur zijn eigen wetten heeft,

Inleiding
In de komende vijfenveertig minuten schets ik u een tijdlijn waarin ik de geboorte,

volwassenwording en toekomst van machine vision, in samenhang met dynamics en
control zal toelichten.
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die langzaam aan steeds beter begrepen werden. En naarmate de mens beter
begreep hoe de fysische wereld in elkaar zat en hij deze naar zijn hand kon zetten,
ontstond de behoefte aan het nabouwen van een mens in de vorm van een
machine.

Maar voor de mens hiertoe ook maar een aanzet toe kon geven, moest er eerst
nog wat ontdekt worden. Hoewel de Chinezen waarschijnlijk al 4000 voor Christus
een waterklok hadden, gebaseerd op het vollopen en daardoor leeghevelen van
een bassin (fig. 1), duurt het tot 1670 eer Christaan Huygens een slingeruurwerk
met échappement bouwt (fig. 2), waarmee de tot dan toe analoge tijd zonder
geknoei met water gequantificeerd kan worden in fatsoenlijke stapjes van één
seconde. Deze in feite digitalisering van een analoog fenomeen, plaveit de weg
voor het maken van besturingen. Met tandwielstelsels kan nu elk willekeurig in de
tijd verlopend patroon worden vastgelegd. De eerste die dit doet is de Zwitserse
klokkenmaker Pierre Jaquet Droz, die in 1772 drie beroemde mechanische poppen
maakt die kunnen schrijven, tekenen en muziek maken (fig. 3). Een beroemde
Japanse navolger hiervan is de Chahakobi Ningyo of the Tea serving doll van 1796
en het voorbeeld voor menig Japanner werkzaam op het gebied van de robotica
(fig. 4). Dergelijke tandwielbesturingen werden bijvoorbeeld in wasautomaten nog
gebruikt tot ongeveer 1990, waarna ze verdrongen worden door microcontrollers.

figuur 1 (links)

Waterklok

figuur 2 (rechts)

Anker echappement



5Machine vision, dynamics and control

In 1777 lukt het James Watt om met de regulateur van Watt (fig. 5) de eerste vorm
van terugkoppeling, de stoommachine te bedwingen, waardoor een universele
continue zware vermogensbron verkregen wordt, onafhankelijk van weer en wind.
Joseph-Marie Jacquard krijgt in 1805 het patent op een weefgetouw dat met pons-
kaarten bestuurd wordt, waardoor het mogelijk wordt programma’s van weef-
patronen te laden in een machine (fig. 6). We zien hier dus in korte tijd de ge-
boorte van de regeltechniek en de digitale besturing. Deze twee ontwikkelingen
vormen de geboorte van de intelligente machine of automaat. Dit leidt de
industriële revolutie in.

figuur 3a (links)

Schrijvende pop 

figuur 3b (rechts)

Tandwielbesturing

figuur 4a (links)

Thee serverende pop 

figuur 4b (rechts)

Technische beschrijving



6 prof.dr.ir. Pieter P. Jonker

Vanaf dat moment gaat het hard. De elektromotor, de generator, het relais, de
auto, de telefoon, het licht, de RF-transmissie, de telmachine, de telegraaf, het
vliegtuig en de radiobuis zien het daglicht. In 1921 ziet Karel Capek de bui al
hangen en publiceert het stuk Rossum’s Universele Robots. Het gaat over mens-
achtige machines, de mechanische slaven (robots) van de mens, die uiteindelijk
de macht over de wereld overnemen. Het woord robot voor de machinemens is
geboren. 

In 1921 wordt de eerste gedigitaliseerde krantenfoto per telegraaf over de oceaan
gezonden en in 1923 en 1933 vindt Vladimir Zworkin de TV-camerabuis uit en de
CRT-displaybuis. In 1940 levert het Britse ultraproject, dat als doel had de Duitse
Enigma signalen te decoderen, de eerste digitale computer met radiobuizen op. 
In 1947 vinden Schockley, Brittain en Ardeen de transistor uit en in 1948 schrijft
Norbert Wiener zijn boek Cybernetics: Or the Control and Communication in the
Animal and the Machine. Hierin formuleert hij onder andere de gedachte om
machines te gebruiken en te bouwen om de menselijke attributen te bestuderen.
Een filosofie die wij nu nog steeds met succes gebruiken onder andere door robo-
tica te gebruiken om uit te zoeken hoe mensen lopen. Wiener wordt in hetzelfde
jaar op zijn wenken bediend door William Grey Walter die de Machina Speculatrix
bouwt: een autonome rijdende robot, bestuurd door een buizenschakeling en die
gevoelig is voor licht (fig. 7 en 8). U ziet hier de geboorte van de combinatie
machine vision, dynamics en control in rudimentaire vorm [1] [2] [3] [4].

figuur 5 (links)

Regulateur van 
James Watt

figuur 6 (rechts)

Weefgetouw op pons-
kaarten
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Hierna zien we in vogelvlucht in 1952 de eerste transistorradio en de eerste com-
merciële digitale computer, de IBM 701 ontstaan. In 1956 wordt de eerste hogere
programmeertaal Fortran ontwikkeld en in 1958 het eerste LSI-circuit. In 1956
wordt de Unimation, de eerste industriële robot, gebouwd en in 1969 vinden
Willard Boyle en Geoge Smith de CCD-camerachip uit. In 1971 vindt Intel de micro-
processor uit. Hierdoor wordt computer vision een reële optie. In 1973 wordt de
eerste computer gestuurde industriële robot afgeleverd (Kuka) en in 1980 schrij-
ven Carver Mead en Lynn Conway hun boek over VLSI-design, waardoor de kunst
van het ontwerpen van VLSI-schakelingen wijd verspreid wordt. De Apple II en de
IBM PC met in het kielzog Microsoft verschijnen in 1977 en 1981. In 1986 maakt
Russel Anderson een op machine-vision gebaseerde ping-pong spelende robot en
in 1997 verliest Kasparov van IBM’s Deep Blue in een reeks van zes wedstrijden
(winst, verlies, drie keer remise, verlies)[5]. Tenslotte formuleert de RoboCup orga-
nisatie in 1997 een nieuw doel voor de Artificial Intelligence [6]:

In 2050 zal een team van humanoid robots wereldkampioen voetbal worden.

figuur 7

Machina Speculatrix

figuur 8

Buizenschema
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Machine Vision is het toepassen van Computer Vision in industriële productie- en
inspectiemachines. Beeldacquisitie, besturingen en het gebruik van speciale
beeldbewerkingshardware worden toegevoegd aan domein van Computer Vision.
Computer Vision is de wetenschap van het toepassen van beeldbewerking en
patroonhekenning met behulp van computers. Beeldbewerking is het bewerken
van digitale beelden met behulp van de computer. Patroonherkenning is het her-
kennen en classificeren van regelmatige patronen in gegevens. Vaak zijn deze
gegevens gebaseerd op data van beeld of geluid. Computer Vision wordt vaak
afgekort tot Vision. Hoewel het Nederlandse woord Visie soms wordt gebruikt in
de betekenis van (Computer) Vision wordt dit meestal nagelaten omdat het in een
lopende tekst vaak verwarring schept.
Robot Vision is het toepassen van Computer Vision bij robots, met name auto-
nome robots die zich zelfstandig kunnen voortbewegen en autonoom uit diverse
gedragingen een keuze kunnen maken om hun taak te volbrengen. Robot Vision
bij industriële robots, die dit niet kunnen, wordt meestal met Machine Vision
aangeduid.
Embedded Vision wordt gebruikt om Computer Vision in Embedded System
applicaties aan te duiden. Hierbij worden de applicaties Machine en Robot Vision
geïmpliceerd, maar bijvoorbeeld ook de toepassing van Computer Vision in de
automotive industrie, in draagbare telefoons en PDAs, bij domotica en in consu-
mentenproducten. 

Mijn benoeming per 1 maart 2007 tot deeltijdhoogleraar bij de Sectie Dynamics
and Control aan de faculteit Werktuigbouwkunde van de Technische Universiteit
Eindhoven in Embedded Vision in Dynamics and Control omvat het toepassen van
Embedded Vision in alle applicaties waarin dynamisch fysische systemen geregeld
moeten worden.
Omdat de term Embedded Vision nog niet algemeen opgang doet heb ik als titel
van mijn intreerede gekozen voor het meer conventionele Machine Vision.
Ter illustratie van wat Machine Vision - gecombineerd met Dynamics en Control -
inhoudt laat ik hieronder in vogelvlucht een aantal kenmerkende systemen waar-
aan ik in mijn carrière gewerkt heb de revue passeren.

Machine Vision
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Figuur 9 laat de Delft Intelligent Assembly Cell (1992) zien. Twee industriële robots
worden gebruikt om in een pijplijnproces of samenwerkend, werkstukken in elkaar
te zetten tot producten. Het systeem bevatte een autonoom voertuig, een 4DOF
SCARA robot en een 6DOF antropomorfe robot evenals een 3DOF XYZ robot voor
een palletmagazijn. Multiple-view Machine Vision werd gebruikt om de positie van
de in principe gefixeerde binnenkomende werkstukken te verifiëren. Aangezien de
montagehandelingen en de paden van de robots door de computer gegenereerd
worden zijn er padplanners ontwikkeld die de twee robots konden laten samen-
werken zonder ze te laten botsen. Een Stereo Vision Systeem als hulp bij de mon-
tage en een gestructureerd licht Vision Systeem voor de botsingsdetectie comple-
menteerden de cel [7].

Figuur 10 laat aspecten van het Look While Place component placement project zien
(2002). Dit betrof het plaatsen van elektronische componenten op Printed Circuit
Boards (PCB). In dit geval gaat het om Ball Grid Array (BGA) packages zoals onder
andere voor processoren gebruikt worden. In een project samen met Assembléon
en Philips Applied Technologies is onderzoek gedaan naar het plaatsen van compo-
nenten onder geleiding van Computer Vision. De figuur laat een ball-grid-array zien,
een schets van de lange en korte slag van robot en één frame van de videostroom

figuur 9

De Delft Intelligent
Assembly Cell
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die de robots gebruiken om de Ball Grid Array op zijn plaats te laten landen. In een
preprocessing stap wordt naar de PCB gekeken en bepaald waar voor elk compo-
nent (zoals de BGA) welke configuraties van koperbanen en boorgaten als markante
punten (landmarks) gebruikt kunnen worden. Deze landmarks worden zó bepaald
dat een gewenste plaatsingsnauwkeurigheid gehaald kan worden. Bij het be-
stukken - het plaatsen van de BGA op de PCB - worden continue de landmarks als
referentiepunten bij het ‘aanvliegen’ en ‘dokken’ in de gaten gehouden [8].

Figuur 11 bevat enkele plaatjes over Robot Voetbal. In 1999 ben ik door Prof. Frans
Groen van de Universiteit van Amsterdam (UvA) betrokken bij Robot Voetbal. 
Dit resulteerde in het opzetten van een voetbalteam ‘Clockwork Orange (CO)’ dat
speelde in de ‘Middle Size League’ van de RoboCup organisatie [9]. Daarenboven
hebben wij in 2000 in Amsterdam het Europese kampioenschap Robot Voetbal
georganiseerd [10]. Clockwork Orange, gedragen door de UvA, de Technische Uni-
versiteit Delft (TUD) en de Universiteit van Utrecht (UU) heeft gespeeld tot in 2004. 
Al spoedig werd CO beconcurreerd door het succesvolle Cyber Football Team van

figuur 10a (links)

Ball Grid Array

figuur 10b (rechts)

Landende pipette met
BGA

A

E

D

CB

pre-ignition Z-stroke

LS-stroke

Z-stroke

landing-stroke

10 mm

figuur 10c

Het plaatsen van BGA
met lange en korte
strook robot
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Philips Applied Technologies, voor het eerst spelend in 2002 [11]. Het ophouden
van een team kost veel engineering, tijd, geld en studenten. Al spoedig haakte de
UU hierdoor af en later ook de UvA. Het vaandel werd overgenomen door Tech
United, een team van de TU/e en de TUD en vanaf 2007 was Tech United geheel
van de TU/e [12]. Eveneens door de UvA, UU, TUD, Decis Lab en diverse anderen is
het Dutch AIBO Team opgericht, dat in 2007 een zachte dood is gestorven, mede
door het uitsterven van dit hondenras1 [13]. Tenslotte is er het nieuwe humanoid
robotteam van de drie technische universiteiten en Philips met de Tulip robots, die
gaan voetballen op de Robocup 2008 in China [14]. 
De moeilijkheid bij Robot Vision, in vergelijking met Machine Vision, is dat de
omstandigheden niet in de hand gehouden kunnen worden. Het meest in het oog
springend zijn de belichtingsomstandigheden en effecten als slagschaduwen,
spiegelingen, maar ook de wisselende gezichtspunten en tenslotte de wisselende
taken van de robot. Het zal duidelijk zijn dat Robot Vision de overtreffende trap is
van Machine Vision. 

1 Sony heeft de AIBO’s uit productie genomen

figuur 11a 

Clockwork Orange
team

figuur 11b

Dutch AIBO Team
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figuur 11c 

Tech United

figuur 11d

Humanoid robots
Bremen 2006

figuur 11e (links)

Tulip Robot (render)

figuur 11f (rechts)

Tulip Robot (the
making of…)
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Fig. 12 laat de basis vision pijplijn zien. Het bovenste rode deel bevat de on-line
pijplijn, het onderste blauwe deel bevat de off-line pijplijn. De laatste wordt
gebruikt om het systeem te kalibreren. Laten we zo’n pijplijn ten behoeve van
robotvoetbal eens beschouwen.

In de on-line pijplijn worden eerst binnenkomende beelden gecorrigeerd voor lens-
vervorming en scheefstand van de opnemer ten opzichte van de lens. Vervolgens
worden de pixels op kleur geclassificeerd, naar de basiskleuren die in het spel
voorkomen. Groen gras, witte veldlijnen, oranje bal, zwarte robots en cyaan en
magenta als clubkleuren van de robots. Vervolgens worden deze pixels geclusterd
tot aaneensluitende gebieden en wordt eenvoudige 2D-vormdetectie gedaan,
zoals de nauwst omsluitende rechthoek of cirkel voor kleine structuren zoals van
objecten, maar ook de langst mogelijke lijnen en hun snijpunten voor grotere
structuren die te maken hebben met de omgeving, bijvoorbeeld de veldlijnen. 
Van deze gedetecteerde, ook wel gesegmenteerde, maar nog niet geïdentificeerde
objecten kan dan de verschuiving in de tijd gemeten worden, als het bewegings-
patroon van de robot zélf bekend is. Deze bewegingsdetectie kan ook op pixel-
niveau gedaan worden, waaruit dan de eigen beweging van de robot geschat kan

Vision Pipeline
Het doel van een vision systeem voor robots is om de eigenbeweging (auto-motion)

van de robot te bepalen, in het bijzonder zijn positie en oriëntatie in de 3D ruimte 
(de pose), maar ook die van alle andere - bewegende - voorwerpen in die ruimte. 

2D Form 
detection 

Cluster 
parameters 

2D Motion 
detection 

Motion 
parameters 

Object detection 
 & classification 

robot, goal, 

Rules / Training 

Dynamic 
scene anal. 

3D form / pose 
estimation 

Pose 
calibration 

Belief maps 

Image 
Restauration 

Camera 
calibration 

Pixel Color 
classification 

Color 
calibration 

figuur 12

Typische (robot) vision pijplijn
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worden én de afwijkingen daarop: de bewegende objecten in de scène. Aan de
hand van metingen aan de objecten en eenvoudige ingegeven of door middel van
training verkregen regels, kunnen de objecten geclassificeerd worden. Door mid-
del van ‘gestalt’-regels zoals de hoogte in het beeld, of de grootte van een object
relatief ten opzichte van een bekende grootte, kan met één camera de 3D-pose
van het object in de 3D-ruimte berekend worden. Als de eigen beweging redelijk
nauwkeurig bekend is door andere sensoren, zoals odometrie (het tellen van de
wielomwentelingen) kan door de verschuiving van de objecten in twee achtereen-
volgende beelden de afstand van een object tot de camera bepaald worden. In een
rijdende trein bijvoorbeeld, staan de bergen op de achtergrond stil, de koeien in
de wei bewegen snel, en de bielsen van het spoor bewegen razendsnel. Deze snel-
heid is een maat voor de voorwerpafstand. Is ook de eigenbeweging moeilijk te
meten dan biedt stereo vision een oplossing. Van beelden die gelijktijdig met twee
camera’s opgenomen zijn, kan de verschuiving van een object in het ene beeld ten
opzichte van het andere beeld gebruikt worden om de afstand tot de camera te
bepalen. Ook dit kan op pixelniveau. Het voordeel hiervan is dat dan ook de
diepte gebruikt kan worden bij de segmentatie van de objecten, het nadeel is dat
stereo vision op pixelniveau zeer veel rekenkracht kost [9].
Tenslotte is er de analyse van de dynamische scène, dat wil zeggen de auto-
motion tracking en de tracking van de bewegende objecten in het beeld. Hierop ga
ik in het volgende hoofdstuk in.

Deze on-line pijplijn maakt veel gebruik van voorkennis. Deze voorkennis moet óf
door de gebruiker worden ingegeven, óf wordt verkregen door kalibratie, óf door
inleren.
Camerakalibratie wordt verkregen door een bekend patroon voor de camera te
houden [15]. Kleurkalibratie, welke kleuren label ik als een kleur, wordt verkregen
door bij elkaar passende kleuren in karakteristieke beelden aan te wijzen en deze
te clusteren. Vorm, beweging en 3D-pose van objecten worden óf door gebruik-
making van ingegeven parameters óf door kalibratie bepaald. Objectclassificatie
geschiedt met behulp van regels en parameters of door inleren, bijvoorbeeld met
behulp van neurale netwerken of support vector classifiers. 

figuur 13

De eerste segmentatiestappen
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Figuur 13 laat enkele van deze stappen zien. In een kalibratiefase wordt een recht-
hoek in de bal getekend en de pixels worden gemapped op een kleurentabel. In de
tabel wordt aangegeven welke kleuren tot de bal behoren en idem voor het andere
object kleuren. Op het resulterende beeld wordt 2D-vormdetectie gedaan: de bal
is oranje en rond, een doel is blauw en rechthoekig, de veldlijnen zijn wit, lang en
recht, de middencirkel is wit groot en ovaal, et cetera. Het laatste plaatje laat zien
hoe uit de verschuiving van de veldlijnen in het beeld ten opzichte van een in het
geheugen opgeslagen patroon van het veld, de verschuiving van de robot bere-
kend kan worden.

Figuur 14 laat zien dat een bewegend hoofd van de robot, zoals bij de AIBO-hond-
jes, de zaak iets gecompliceerder maakt. Het voordeel is dat de AIBO met een klei-
nere beeldsensor kan werken, waarmee hij door de wereld af te scannen toch bij
dezelfde pose (positie en oriëntatie) een groot blikveld heeft. Met behulp van de
standregeling van zijn hoofd bepaalt hij eerst de horizon. Afhankelijk van de taak
(bijvoorbeeld ‘zoek het gele doel’), gaat hij op zoek naar zogenaamde percepten,
waarnemingen van objecten waarin hij in geïnteresseerd is. Deze waarnemingen
zijn echter niet betrouwbaar, en ook de bewegingen van de AIBO als gevolg van de
stuurcommando’s zijn niet betrouwbaar. Om hier mee om te kunnen gaan moeten
we de waarschijnlijkheidsrekening te hulp roepen, ook wel probabilistic robotics
genoemd.
We beschrijven nu het bewegingsmodel van de robot als een a-postiori distributie:

P(xt | ut – 1, xt – 1)

Als de robot in pose xt komt vanuit pose xt – 1 door middel van stuuractie ut – 1 dan
zit daar een statistische fout op, waardoor de onzekerheid van de robotpositie
toeneemt met de tijd (fig. 15).

figuur 14

De eerste segmentatie-
stappen
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Gebruiken we de odometrie voor feedback dan krijgen we de a-postiori distributie:

P(xt | ut, xt – 1)

De waarnemingen van de camera zijn te beschrijven met een a-postiori distributie:

P(zt | xt, m)

De waarneming zt neemt de pose waar van de robot xt gegeven de kaart m. 
Figuur 16 geeft de kaart m weer ofwel de a-priori distributie van de waarnemingen
van de AIBO-camera. De kennis van deze kaart wordt bijvoorbeeld van te voren
door de mens ingegeven.

Het is mogelijk dat de AIBO door botsen en oppakken (kidnapping) zijn initiële
pose niet meer weet. In dat geval moet hij uitzoeken waar hij is (searching), door
rond te kijken en door rond te lopen. Als hij eenmaal weet waar hij is kan hij ver-
volgens zijn eigen pose blijven volgen (tracking). Maar hierdoor kan zijn pose niet
meer zijn dan dat hij gelóóft te weten waar hij is. In het bijzonder door de moge-
lijkheid van kidnapping en verstoring kunnen we er vanuit gaan dat zijn geloof (G)
in de huidige pose alleen gebaseerd kan zijn op zijn huidige waarnemingen én zijn

figuur 15

De odometriefout
neemt toe

figuur 16

A-priori distributie van
waarnemingen
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geloof in de vorige pose en de stuuracties van die vorige pose die geleid moeten
hebben tot deze pose (de Markov-eigenschap). Dit geeft, als waarnemingen en
stuurcommando’s onderling onafhankelijk zijn:

Gt(x) = p(xt | zt)p(xt | Gt – 1, ut – 1)

Dit kan gesplitst worden in het bijstellen van het geloof in een nieuwe pose aan de
hand van de gegeven motor stuursignalen:

Gt–(x) = p(xt | Gt – 1, ut – 1),

waarna dat geloof opnieuw bijgesteld wordt door deels (λ) het geloof in nieuwe
waarnemingen maar ook deels ‘behoud van het goede’ (1 – λ) oude geloof:

Gt(x) = λ ˙ p(x | zt) ˙ Gt–(x) + (1 – λ) ˙ Gt – 1– (x)

De geloofsontwikkeling G kan op een tweetal manieren worden gemodelleerd, als
het volgen van een enkele hypothese (single hypothesis tracking) en als het gelijk-
tijdig volgen van meerdere hypothesen (multiple hypothesis tracking) [13].

Een voorbeeld van single hypothesis tracking zijn de diverse vormen van Kalman-
filtering. Hierbij wordt het geloof in een oplossing G benaderd door het gemiddel-
de van een multivariate Gausische verdeling, waarbij de covarianties in bepaalde
dimensies kunnen vergroten en verkleinen. Een voorbeeld van een toepassing van
Kalmanfiltering wordt gegeven in figuur 17. Dit betreft een Augmented Reality (AR)
toepassing. In optical see-through Augmented Reality wordt de echte wereld met
een half-doorlatende spiegel gemengd met - bewegende - virtuele beelden. Met
behulp van de markers, bekend in de virtuele en waargenomen in de echte wereld,
kan een stabiele overlapping verkregen worden van de echte en de virtuele
wereld. Hierbij worden de 2D-camerawaarnemingen van een of meerdere markers
gecombineerd met waarnemingen van een inertia tracker (gyroscopen, accelero-
meters en magnetometers). Hierdoor kunnen voorspellingen gedaan worden van
de toekomstige pose van het bewegende hoofd van de gebruiker op het moment
dat het virtuele beeld op de AR-headset gerenderd moet worden (fig. 18) [16].
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Bij het bepalen van de pose van een voetbalrobot is het tracken met meerdere
hypothesen noodzakelijk omdat het veld symmetrisch is. Indien maar een gedeel-
te van de veldlijnen zichtbaar is kan de robot in principe op verschillende plekken
in het veld staan. Als hij niet gekidnapt is bewaakt zijn geloof in zijn vorige pose
hem voor een mogelijk verkeerde nieuwe pose, maar bij kidnapping moeten meer-
dere hypothesen gevolgd worden, totdat duidelijk is waar hij werkelijk staat. 
Een mogelijke methode die bij de AIBO’s gebruikt wordt is Monte Carlo lokalisatie,
ook wel particle filtering genoemd. Hierbij wordt de geloofsdistributie gerepre-
senteerd door een aantal (bijvoorbeeld 100) gewogen monsters (samples), ook
wel deeltjes (particles) genoemd, die elk het geloof in een mogelijke pose

Camera meting

Inertia meting

Data fusie

Rendering
tijd  

figuur 18

Om de pose van het
hoofd te voorspellen
worden inertia en
camerametingen
gefuseerd

figuur 17

Bij Augmented Reality
worden met hoge
nauwkeurigheid en
snelheid markerposes
gemeten 
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representeren. Deze deeltjes worden geupdate door het motionmodel en het
sensormodel zoals boven in de formules wordt weergegeven. Elk deeltje wordt
door het motionmodel gehaald, per deeltje resulterend in een geloof in een
nieuwe pose. 

Hierna worden de waarschijnlijkheden berekend dat nieuwe sensorwaarnemingen
inderdaad afkomstig zouden kunnen zijn van de nieuw geloofde poses. De deeltjes
worden vervolgens herbemonsterd, evenredig met hun geloofwaardigheid. Totaal
ongeloofwaardige deeltjes worden verwijderd, zeer geloofwaardige deeltjes krijgen
er meerdere deeltjes bij. De deeltjes die verwijderd zijn worden óf toegewezen aan
geloofwaardige deeltjes, óf krijgen een willekeurige waarde (om uit lokale minima
en/of kidnapping situaties te komen) óf krijgen de pose die direct volgt uit een
sensormeting. De gekozen pose per tijdstap is de gemiddelde waarde van de groot-
ste cluster van deeltjes (fig. 19). Het aantal deeltjes kan afhangen van de taak waar
de robot mee bezig is en kan dynamisch vergroot en verkleind worden. Als de pose
vrij zeker is, kan met een kleiner aantal deeltjes worden volstaan [13].

Als zowel het a-priori geloof in de initiële pose als de a-priori kaart van de omge-
ving (het geloof in waar de visuele bakens te vinden zijn) niet aanwezig zijn, rest
een methode die Simultaneously Localization and Mapping (SLAM) genoemd
wordt [17]. Hierbij rijdt de robot botsingen vermijdend rond en neemt zoveel moge-
lijk natuurlijke kenmerken van de omgeving in zich op. Uitgaande van zijn begin-
positie houdt hij het geloof in zijn pose bij en begint zo goed en zo kwaad als het
kan ook een kaart van zijn omgeving bij te houden. Hij kan zowel pose als kaart
nauwkeuriger krijgen als hij, vanuit een andere route komend, eenzelfde pose her-
kent (fig. 20). Deze methode gebruikt het herkennen van natuurlijke kenmerken
(natural features) van verschillende schaalgrootten in het beeld. 

figuur 19
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Deze methode heet Scale Invariant Feature Tracking (SIFT) en zijn snellere variant
SURF (Speeded Up Robust Features) [18] [19]. Figuur 21 geeft een voorbeeld van
SURF-detectie.
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Uit het bovenstaande blijkt dat met visiontechnologie de bewegingen van machi-
nes zeer goed aangestuurd kunnen worden. In plaats van blind een voorwerp te
laten plaatsen door een pick-and-place robot kan nu eerst gekeken worden waar
het object gepakt moet worden en waar het neergezet moet worden. Dit wordt ook
wel ‘Look and Place’ genoemd en werd gebruikt in de Delft Intelligent Assembly
Cell (1992). In het geval van het plaatsen van de Ball Grid Arrays, werd ‘Look-
while-Place’ gebruikt: De plaatsingsrobot werd met positiedata van het Vision
Systeem voortdurend bijgestuurd totdat de BGA, vastgezogen aan een flexibele
pipette, met hoge nauwkeurigheid kon worden geplaatst. Dit wordt ook wel Posi-
tion based Visual Servoing (PVS)genoemd: de robot wordt geregeld op een waar-
genomen positie in de 3D-ruimte (2002). Een klasse moeilijker is robotvoetbal,
waar de robot ook zijn eigen beweging moet schatten, evenals de bewegingen van
de voorwerpen om hem heen, bijvoorbeeld om die te vermijden of om die te pak-
ken. Wordt bij het pakken van een voorwerp, bijvoorbeeld het onderscheppen van
de bal, de robot direct geregeld op de informatie uit het beeld, dan spreekt men
van Image based Visual Servoing (IVS), waarbij alleen de relatieve positie van
robot en bal in het beeld een rol spelen (2004). PVS en IVS worden ook wel met
‘searching’ en ‘tracking’ aangeduid. Het meest complexe is de situatie waarbij de
robot helemaal geen voorkennis heeft, bijvoorbeeld wanneer hij ook nog eens een
kaart van zijn omgeving op moet bouwen (2006). Bij sterk gelede robots, zoals bij
AIBO’s maar meer nog bij humanoid robots, komt dan ook nog eens de dynamica
van de robot zelf om de hoek kijken waardoor de waarnemingen met de camera
nog onzekerder worden (2006). Verder worden die waarnemingen en de daaruit
volgende gedragingen ook zeer afhankelijk van de plaats in de ruimte, de stand
van de robot en de taak die de robot moet uitvoeren. De complexiteit om een
dergelijk systeem naar behoren te regelen wordt behoorlijk groot. Sterker nog, de
robot zal op plaatsen komen en situaties waarnemen waar hij - of zijn schepper -
nog niet eerder aan hebben gedacht, maar waar hij toch moet kunnen blijven func-
tioneren. Een mogelijke manier om daar mee om te gaan wordt in het volgende
hoofdstuk uitgelegd.
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Mijn eerste opmerking betreft de overbekende regellus, c.q. de geneste regellus
(fig. 22a). Robots zijn zeer complexe intelligente machines. Ze moeten dan ook
opgevat worden als een hiërarchie van naast elkaar bestaande taken, die met
elkaar in competitie kunnen zijn (fig. 22b). Elke taak is daarbij een regellus, ook
wel een Sense-Think-Act lus genaamd. De beslissing welke taak uitgevoerd wordt,
ofwel welke taken een hogere prioriteit krijgen dan andere wordt op een hoger
abstractieniveau genomen. Op zich vormen de hogere abstractieniveaus dan ook
weer een geneste lus met de onderliggende taken (fig. 23) [20].

Wil een machine robuust zijn, dan moet hij kunnen leren van zijn fouten. Dit geldt
in het bijzonder voor robots die voetballen en willen winnen van de mens. Als

Dynamics and Control
Na in het vorige hoofdstuk de waarnemingen met behulp van visiontechnologie

besproken te hebben, wil ik in dit hoofdstuk ingaan op het regelen van dynamische
systemen met behulp van visuele waarnemingen.
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‘intelligent designer’ kan een mens wel globaal maar niet in detail weten, tegen
welke situaties zijn creatuur opgewassen moet zijn in zijn werkzame leven. De
machine, de robot, moet zich dus aan kunnen passen aan zijn (langzaam wisselen-
de) omgeving, en eenmaal ingeleerd op een situatie, moet hij het geleerde ont-
houden zodat hij het de volgende keer dat het nodig is kan toepassen. Het alter-
natief is om, als een minutieuze boekhouder, elke mogelijke situatie die zich in de
toekomst voor zou kunnen doen te voorzien en daar dan een oplossing voor te
programmeren. Dan nog zijn oplossingen vaak plaatsgebonden en veelal elkaar
uitsluitend. De software wordt een kaartenhuis.
Een mogelijk antwoord hierop komt van Hierarchical Reinforcement Learning, in de
psychologie ook wel conditioneren genoemd. Het gevolg is dat elk van de Sens-
Think-Act modules in de regellushiërarchie nu ook leersoftware erbij krijgt waar-
door de module zowel zijn regelaar als wel regelparameters kan aanpassen aan de
heersende situatie. 
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Hierdoor zijn we in staat om simpele dynamische systeemmodellen van lopende
robots te leren lopen door belonen en straffen. Zoals een beloningspunt (ook wel
koekje genoemd) als de robot zijn heupen voorwaarts beweegt, een strafpunt als
de robot zijn heupen achterwaarts beweegt en tien koekjes voor elke stap. 
Door trial-and-error zal de robot na verloop van tijd gaan lopen. Aangezien hij hier-
bij vaak zal vallen, is het verstandiger om dit leren eerst in theorie te doen met een
dynamische systeemsimulator, alvorens dit in de echte robot te downloaden. 
Figuur 24 laat dit zien. Omdat de robot met een ‘tabula rasa’ begint, een random
geïnitialiseerde state-space, kan de robot bij iedere keer ‘vanaf scratch’ trainen als
hij uitgeleerd is een ander stabiel gedrag vertonen. Elk loopje dat stabiel is zal op
den duur worden vertoond; het hele ‘ministery of silly walks’ van John Cleese. 
Als de robot daarna beloond wordt voor efficiënt en snel lopen, zal het optimale 
– menselijke – loopje domineren.
Hetzelfde doet zich voor met de rijdende voetbalrobots van ‘Clockwork Orange’ die
met Reinforcement Learning (RL) geleerd werden te dribbelen met de bal. Ook hier
kwamen diverse ‘karakters’ van de robotspelers naar boven bij het opnieuw leren
met andere random getrokken beginwaarden en andere trainingsreeksen. In het
Clockwork Orange geval is het geleerde in de echte robot gedownload, waarna
deze redelijk robuust kon dribbelen met de bal (fig. 25).

figuur 24

Robots kunnen leren
lopen door conditio-
nering; dit is door
positieve en negatieve
beloningen
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Wat er bij dit soort leren gebeurt, is dat het leeralgoritme een mapping vindt van
input (state) naar output (action). Bij de lopende robot bijvoorbeeld, is de input de
gesampelde hoekstand en hoeksnelheid van beide benen en de output een set
van gediscretiseerde momenten van de heupmotor die beide benen uit elkaar
drijft.
In deze random geïnitialiseerde hoogdimensionale toestandsruimte, gerepresen-
teerd in een matrix, worden de overgangen van de ene toestand naar elke moge-
lijke volgende toestand gewaardeerd met een kwaliteitsmaat Q, die op den duur
aangeeft wat de beste keuze van de opvolgende toestand is. De Q-waarden wor-
den opgewaardeerd doordat bij een doeltoestand de beloning met afnemende
intensiteit terugpropageert over de toestanden die geleid hadden tot deze
doeltoestand. Na verloop van tijd vult dit de toestandsruimte met relevante 
Q-waarden.
Zijn bovenstaande voorbeelden nog vormen van ‘plat’ leren, met behulp van
hiërarchisch leren is op een dynamische systeemsimulator van de Tech-United
voetbalrobots de robots geleerd om aanvaller te zijn. Hierbij is een drielaags
hiërarchie ontworpen, waarbij parallel geleerd werd om goed achter de bal te
komen en de bal naar het doel te dribbelen, goed achter de bal te komen en de
bal op het doel te schieten, en het optimale punt te kiezen in tijd en plaats om op
doel te schieten in plaats van door te dribbelen (fig. 26) [21].
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Als eerste verder bordurend op het onderzoek:

Het zal duidelijk zijn dat hiërarchische Reinforcement Learning een beloftevolle
methode is. Vervelend is nog dat we de hiërarchie zelf moeten ontwerpen en wie
zegt dat de gekozen hiërarchie de juiste is? Dit geldt overigens ook voor de reso-
luties die gekozen worden voor de inputs (states) en de acties. Het leuke van
Reinforcement Learning was nou juist dat we alleen het WAT aan het systeem ver-
telden en dat het HOE zelf wordt uitgezocht. En onderzoeksvraag blijft dus nog:
hoe kan de sampling van de inputs (states) en outputs (actions) dynamisch plaats-
vinden en hoe kan het systeem zelf de optimale hiërarchie vinden?
Interessant is het ook om de statespaces te analyseren en door reverse-enginee-
ring te kijken wat het systeem nu eigenlijk geleerd heeft. Dit is niet eenvoudig,
gezien de enorm grote statespaces die nodig zijn. Reinforcement Learning vergt
daarom ook veel geheugen, maar gezien de ontwikkeling op het gebied van de
nanotechnologie zal het niet lang duren of zeer grote geheugens liggen binnen
bereik en dus de verregaande toepasbaarheid van RL.
Hoe past Machine Vision hier nu in? Uit het visionhoofdstuk blijkt dat, overigens
net zoals elke andere sensor, visionsystemen op alle mogelijke manieren gekali-
breerd moeten worden. Kalibraties van complexe sensoren worden meestal ver-
richt door handelingen uit te voeren (meten) met eenvoudigere sensoren. Bijvoor-
beeld kan een robot door tegen muren op te rijden en te stoppen als hij een
botsing voelt, of waarneemt in zijn beeld, de afstand tot muren leren schatten.
Reinforcement Learning zou bijvoorbeeld een robot kunnen leren hoe hij het beste
zichzelf zou kunnen kalibreren. Ook het leren waarnemen, bijvoorbeeld het een
dusdanige positie innemen dat het meest robuust een beeld gevormd kan worden
van de situatie, is iets wat geleerd kan worden.
Het is duidelijk dat zowel de vision, als de dynamics and control spannende tijden
zullen gaan beleven als de belofte van hiërarchisch Reinforcement Learning dóór
zou kunnen breken. Een huwelijk tussen vision en control zou robuustheid, auto-
calibratie van complexe dynamische systemen, active vision en cognitie voor
robots binnen handbereik brengen.

Toekomst
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Waartoe zal dit leiden? Ten eerste zullen inderdaad binnen vijftig jaar de robots
misschien niet over straat maar wel inpandig rondlopen om die klusjes te doen
waar we de menskracht niet voor hebben. Enerzijds in gevaarlijke omgevingen,
anderzijds bijvoorbeeld in de zorg; de butler en rollator robot. Qua ethiek en wet-
geving zouden deze robots de status van huisdier moeten krijgen. Bemoedigend is
ook dat door Reinforcement Learning de noodzaak van grote complexe software-
programma’s af neemt en wellicht kunnen in de verre toekomst (�) programmeurs
vervangen worden door (α) trainers.
Ten tweede gaat het hard met de moleculaire biologie. Ons lijf zit vol uiterst kleine
biologische robotjes en waarnemende, rekenende, adapterende en lerende syste-
men. Het zou interessant zijn om te zien wat dat vakgebied en ons vakgebied aan
elkaar hebben. Temeer ook omdat door de robotica een ander vakgebied aan het
ontstaan is, een variant van de cybernetica, Cybernics genaamd. Dit gebied houdt
zich onder andere bezig met exoskeletten, protheses, ortheses en de naadloze
koppeling tussen biologische en mechanische systemen. Ook Cyborgs – fysieke
samensmeltingen tussen mens en machine – staan ons wellicht nog te wachten
[22].

Ten tweede over onderwijs:

De wet zegt: “Onderwijs is een bron van aanhoudende zorg van de overheid”.  
Afgelopen jaar is het college Humanoid Robots met succes aan de TU/e gegeven.
We geven een bijdrage aan het pas opgezette college Basic Image Processing van
de faculteit Biomedische Technologie (BMT), zodat dit nu ook gevolgd kan worden
door Werktuigbouwkundestudenten. Naast het weer lopende college Inleiding
Robotica, wordt gedacht aan het opzetten van Capita Selecta waarin onderwerpen
zoals Kalman filters, Particle Filters en Reinforcement Learning hun plaats zouden
moeten krijgen. Er wordt gedacht om in 3TU- en Philipsverband, een cursus robo-
tica voor de industrie op te zetten. Dit alles om Machine Vision gecombineerd met
Dynamics en Control aan de TU/e stevig te verankeren [23].

Tenslotte, over de juiste man of vrouw op de juiste plaats: ieder mens wordt
gedreven door idealen en dromen. En ieder mens vindt gelukkig voorbeelden in
anderen en hun ideeën. Motivatie is wat de mensen drijft, zoals de lerende robots
hun koekjes willen. De randvoorwaarden en de ervaringen die men opdoet in het
leven vormen een mens, en nu wellicht dan ook een robot.
Voor een aantal mensen is geld de grootste drijfveer in hun leven, maar geld 
heeft geen ‘soul’. Mijn vader hield mij voor: “Je doet het voor God en niet voor de
Mammon.” Niet gelovig, heb ik dit altijd gezien als ‘gaan’ voor je idealen. In die zin
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verfoei ik ook het idee van punten tellen voor publicaties als dé drijfveer die
wetenschappers zou moet leiden naar beter onderzoek. De god van het goud in
plaats van de god van de honger naar kennis.
In die zin juich ik projecten als RoboCup ook zeer toe! Het zijn dit soort man-op-
de-maan thema’s die jonge mensen kunnen enthousiasmeren het uiterste te halen
uit henzelf, gedreven door enthousiasme, de wil dingen te weten, voor elkaar te
krijgen en op het uur U de competitie aan te gaan. Het geeft een basis en een
leidraad voor hun nieuwsgierigheid. Het is een groepsproces en het vormt een
internationaal netwerk van gelijkgestemde hongerigen naar kennis. Na de succes-
sen van weleer, verheug ik me erg op de successen van het 3TU- Philips team van
voetballende humanoids!
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