Radicaal design
Wie in de jaren stillekes van mening was dat een roeiboot wel wat sneller vooruit mocht, was geneigd om
oplossingen te bedenken die in het verlengde lagen van het oorspronkelijke concept. Zijnde: de bewegingen van een roeispaan aandrijven met een motor. De oplossing lag echter niet in deze aanpak. Het concept
roeispanen moest volledig overboord gegooid worden. De oplossing lag in een schroef achteraan de boot
die door een motor aangedreven werd. Dat is radicaal design of breken met oude concepten.

Ander voorbeeld: onze manier van
communiceren onderging een
complete metamorfose. De oude
gevestigde communicatietechnieken werden overboord gegooid
en gsm en internet kwamen in de
plaats. Ook op andere domeinen zal
een gelijkaardige sprong gemaakt
moeten worden. Breken met onze
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energieverslindende mobiliteit
wordt een harde noodzaak. Een
duurzame mobiliteit waar werk
gemaakt wordt van anders, efﬁciënter en minder staat nog heel veraf.
Ook onze moderne wooncultuur
blijft, weliswaar nu met ecolabel,
voortborduren op de aloude thema’s.
Te brave ecovariaties en nieuwe wijn

in oude zakken blijven aan de orde
van de dag. Klassieke denkpatronen
omtrent onze wooncultuur zijn de
grootste energieverspillers.
Een mooi voorbeeld van radicaal design in wonen vind je op
http://ovulution.org. Deze eivormige woning heeft alles in zich
om te breken met het verleden. De

Ovulution: deze eivormige woning heeft
alles in zich om te breken met het verleden.

stormbestendige aërodynamische
vormgeving van dit concept laat
zich bijzonder elegant integreren
in een natuurlijke omgeving. De
bescheiden spiraalvormige
raamintegratie staat borg voor
een goede lichtspreiding in de
woning. Deze constructie, met
heel laag zwaartepunt door
een ingebouwde watertank
in de bodem van 9 000 liter,
heeft geen funderingen en
kan zowaar drijven bij ontij.
Het ei is 10 meter hoog en 8
meter breed. Souterrain (20
m²), beneden (45 m²) en eerste
verdiep (45 m²) zijn samen
goed voor een totale woonoppervlakte van ongeveer 110 m².
De ovalen woning heeft alle overlevingstechnologie aan boord.

Technofix
Radicaal design creëert ontwerpen die meestal geënt zijn op de
technoﬁx-gedachte, het geloof dat
extra technologische innovaties
het Global Warming tij nog kunnen keren. memsic (Micro Elektro
Mechanical Systems Integrated
Circuits) veroveren nu reeds de
consumentenmarkt. Bij deze miniaturisering van memsic sensoren
worden grote stappen voorwaarts
gezet. Gyroscopen en accelerometers
maken een serieuze kans om uit te
groeien tot killer application van de
microsysteemtechniek. Een twee-

wielige balanswagen als
de Segway zou zonder
gyroscoop volkomen
onbeheersbaar zijn. Een
te gekke demo van een
mems in actie vind je op
Youtube (de hexacopter
van de ﬁrma www.mikrokopter.de). Een gyrochip verzorgt de onwaarschijnlijke stabiliteit
en wendbaarheid van een radicaal
design helikopter. Dit revolutionaire
concept doet het zonder speciﬁeke
stuurinrichting. Het slim aansturen
van de verschillende rotoren maakt
een klassieke stuurinrichting volle-

mand vliegend toestel aan Google
geleverd. De vliegende toestellen op
afstandsbediening of drones kunnen uitgerust worden met een camera. Ze kunnen luchtbeelden maken
voor de kaartendienst Google Maps.
Die zijn dan recenter dan de huidige satellietbeelden. Maar er zijn
privacybezwaren. Waar Google zich
met Street View al ernstige privacyproblemen op de nek haalde, lijkt
dit een nog veel groter potentieel te
hebben. Voor spectaculaire beelden
van de Microdrones in concert kan je
op Youtube zoeken onder orbituav.
Ook in het wielrennen slaat de
spitstechnologie toe. Op Curaçao
werd vorige maand een eerste
testvlucht gehouden met de
cameramug, een minihelikopter van zo’n vijf kilogram
die laag over het peloton kan
scheren en nog meer pakkende
beelden schieten.

Een MEMS-gyroscoop,
een opgesloten mini-tol
in een chip
Een draaiend vliegwiel heet met een geleerde
term ook een gyroscoop: een symmetrische
massa die snel om haar as draait.

dig overbodig. De professionele versie, de Microdrone MD4-1000, gaat er
als een speer vandoor, klimt razendsnel de hemel in en komt poeslief als
een gehoorzame puppy terug naar
beneden wanneer het baasje het
maar wil. Hij kan autonoom, door
toedoen van een ingebouwde gps
(Geleid Papegaai Systeem), zonder
tussenkomst van de piloot opstijgen,
vliegen, een vluchtroute aﬂeggen
om vervolgens autonoom te landen.
Ondertussen heeft de VideoCopter
heel wat beelden doorgestuurd naar
het grondstation. Terwijl u dit leest
wordt u misschien nauwlettend in
de gaten gehouden door zo’n uav
(Unmanned Aerial Vehicle). Big
brother is watching you! Het Duitse
bedrijf Microdrones heeft een onbe-

Een draaiend vliegwiel heet
met een geleerde term ook een
gyroscoop. Een gyroscoop is
een symmetrische massa die snel om
haar as draait. Een autowiel, een tol,
een ﬁetswiel, de trommel van een
wasmachine, de Aarde en een boemerang zijn allemaal gyroscopen.
De draaiende wielen van je ﬁets

Micro Unmanned Aerial Vehicle (UAV). De
“Insectothopter”: een libel ontwikkeld door
de CIA. Wie kan nog volgen? Dus toch maar
beter om alle insecten dood te slaan?
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gende bewegingen in animatieﬁlms
te bekomen, maken gebruik van een
gyroscoop. De creatie van het personage Gollem in de verﬁlming van
The Lord of the Rings kwam tot stand
via body motion capture. Een combinatie van een 3-assige gyroscoop en
een 3-assige versnellingsopnemer
kan alle mogelijke bewegingen van
een systeem meten. Misschien biedt
deze technologie wel een antwoord
op de ontwikkeling van een convertor van gebaren- naar gesproken taal.

De vliegende toestellen op afstandsbediening of drones
kunnen uitgerust worden met een camera.
© www.orbitgis.com

zijn dus ook gyroscopen. Ze helpen
je om in evenwicht te blijven op je
ﬁets. Als je gaat overhellen, ontstaat
immers een kracht om je wielen
terug in hun oorspronkelijke stand
te krijgen, rechtop dus. Omdat ﬁetswielen een kleine massa en een lage
snelheid hebben, is die kracht niet al
te groot. Dat een gyroscoop in hetzelfde vlak wil blijven draaien, heet
formeel de wet van behoud van
hoekimpuls of hoekmoment. De
naam gyroscoop werd in 1852
bedacht door Leon Foucault, jawel,
die van de slinger. De slinger van
Foucault wil in hetzelfde vlak blijven slingeren, een gyroscoop wil
in dezelfde stand blijven draaien.
Een gyroscoop kun je gebruiken
als kompas. Als je hem eenmaal in
een bepaalde stand hebt gezet en
je brengt hem aan het draaien, dan
blijft hij altijd in dezelfde richting
wijzen. Een dergelijk ‘gyrokompas’
heeft geen last van de aanwezigheid
van ijzer in de buurt en evenmin van
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schommelingen in
het magneetveld van de Aarde. De
kunstmatige horizon in de cockpit
van een vliegtuig maakt gebruik van
deze eigenschap. Omgekeerd kan
een gyroscoop ook gebruikt worden
om juist de verdraaiing van het dragende voorwerp ten opzichte van de
stilstaande as van de gyroscoop te
meten, onafhankelijk van de zwaartekracht. Ook kan een gyroscoop
het onvermijdelijke trillen van de
hand herkennen en de nodige data
leveren om dit effect te compenseren bij beeldstabilisatie van digitale
en gsm-camera’s. Een andere toepassing is de bewegingssensoriek
in Wii gameconsoles, waarmee de
herkenning van gebaren en handbewegingen mogelijk wordt. Ook
body tracking of body motion capture,
systemen die de bewegingen van
acteurs of sportmensen vastleggen
om deze over te dragen naar een
virtuele werkelijkheid om overtui-

Besturing van een Segway
Het slimme werk binnenin een
Segway gebeurt in de microcontrollers. Die voeren software uit die het
voertuig en de berijder in balans
houden. Honderd keer per seconde
wordt uitgerekend of het systeem
nog rechtop staat en of er versneld
of juist afgeremd moet worden. Als
het toestel voelt dat je voorover gaat
vallen, rijdt het naar voren om je
steunpunt weer onder je te brengen,
zodat je overeind blijft. Precies wat
je hersenen doen als je stapt: als je
romp naar voor beweegt voorbij
je steunvlak, zwaai je automatisch
een been naar voor om je steunvlak
weer onder je romp te krijgen en het
vallen tegen te houden. In principe
zijn de uitgangspunten vrij simpel.
Buigt de bestuurder naar voren, dan
kantelt het platform en de motoren

Wheelie, een Segway
kloon als bouwpakket
Het hoeft niet altijd een
Toyota Prius te zijn. Elektrisch
rijplezier kan ook op een
bescheidener schaal. De wind
door je haren zoals bij een
cabrio, een wegligging als een
sportwagen (nou ja, bijna),
jaloerse blikken van buren

Een nieuwe Segway kost algauw
€ 6 000. Net als de Segway bestaat de
Wheelie in principe uit niets meer
dan een simpel chassis, twee accu’s
en twee elektromotoren die via een
eenvoudige overbrenging elk met
een wiel zijn verbonden. Het voertuig wordt overeind gehouden door
middel van een versnellingssensor,
een gyroscoop en twee krachtige
microcontrollers. De Wheelie is niet

© Segway

worden zo versneld dat het zwaartepunt van het totale systeem weer
in balans komt. Dat wil zeggen: de
voeten van de berijder worden onder
het zwaartepunt van het totale
systeem (bestuurder plus voertuig)
naar voren versneld zodat de berijder iets naar achter kantelt en de
hellingshoek weer kleiner wordt.
Sturen gebeurt door met verschillende sterkte per wiel te versnellen
respectievelijk af te remmen. Voor
de veiligheid is de maximale stuurbeweging bij hogere snelheden
beperkt. De maximumsnelheid is
begrensd door het vermogen dat de
motoren leveren. Dit vermogen is
softwarematig ingesteld op 70 % van
het beschikbare motorvermogen
omdat er ook op topsnelheid een
reserve moet zijn om te kunnen versnellen als het voertuig uit balans
dreigt te raken.

Dankzij de Segway geniet je van Brugge binnenstebuiten. Je wheelt en slalomt in groep
een traject af dat de begrenzingen van een
wandelaar ruimschoots overstijgt.

en bekenden, dat zit er allemaal
dik in. Het elektronicatijdschrift
Elektor (www.elektor.nl) onthulde in
het juli/augustusnummer van 2009
details van een doe-het-zelf Segwaykloon: de Elektor Wheelie. Het gaat
om een volledig functionerende en
vooral goedkope lookalike, met 18
km/u als topsnelheid. De Wheelie is
als compleet bouwpakket voor een
prijs van slechts € 1 599 (incl. btw)
te verkrijgen. Een koopje in vergelijking met de prijs van het goedkoopste Segwaymodel.

zomaar een gadget, maar een voorbeeld van radicaal design, een medespeler voor de ontwikkeling van
het stadsvervoer van de toekomst.
Een betaalbaar alternatief voor de
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Wheelie Wheelie
De term wheelie slaat op het zodanig balanceren op een motorﬁets dat
men alleen op het achterwiel rijdt. Een wheelie wordt veroorzaakt door het
“in de ketting klimmen” bij forse acceleratie. Hoewel het goed mogelijk
is bij lage snelheid een wheelie te maken, komen onverwachte wheelies
voornamelijk voor bij motorﬁetsen met veel vermogen die ook nog weinig gewicht op het voorwiel hebben. In de meeste gevallen ontstaat een
wheelie niet onverwachts: coureurs voeren ze uit om een goed resultaat te

© Seg w

ay

“vieren”. Wheelies op de openbare weg zijn verboden. Een wheelie maken
is ook mogelijk op een gewone ﬁets of bmx. Om een wheelie op een ﬁets
te starten kun je in een ruk het stuur naar achteren trekken en tegelijkertijd hard trappen.

gids ontdek je Brugge op een heel
originele en leuke manier.
Dankzij de Segway geniet je
van Brugge binnenstebuiten. Je wheelt en slalomt
in groep een traject af dat
de begrenzingen van een
wandelaar ruimschoots
overstijgt. Laat u gaan!

Een eenwielige snorfiets

wat exclusieve Segway lijkt nu
steeds meer binnen handbereik te
komen. Natuurlijk zal de gewone
ﬁets nog altijd een belangrijke
bijdrage blijven leveren aan schoon
vervoer. Voor wie zich niet met een
ﬁets kan of wil verplaatsen in een
stedelijke omgeving, is de tweewielige balanswagen een aantrekkelijk
alternatief voor brommer of auto.
Maar ook voor de Wheelie geldt:
accu’s opladen met groene stroom
blijft aangeraden.

Balancerend door Brugge
Vroeg of laat ontkom je er niet aan
Brugge, die schone, te bezoeken.
Meestal weet je als toerist niet waar
begonnen en een saaie gidstour zie
je ook al niet zitten. Het kan voortaan ook op zijn Segway’s. Onder
begeleiding van een professionele
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“Vergeet Segways!” zeggen
ze zonder omwegen bij Ryno
Motors (http://rynomotors.
wordpress.com). “Die zijn suf in
vergelijking met onze Self-balancing Electric Scooter.” Het zal wel
wat oefening vergen om hem te
besturen, maar deze eenwielige
scooter zou wel eens het nieuwe
stadsvervoermiddel bij uitstek kunnen worden. Milieuvriendelijk als
een blaadje sla en door de speciale
uitbalanceertechniek zo veilig als
hetzelfde blaadje sla. En het oog wil
ook wat: het ding lijkt zo weggereden uit het decor van Robocop. Om
het groots aan te pakken ontwierp
de Amerikaanse ﬁrma Ryno Motors
ook een model voor hippe politieagenten. Het besturen van de motor
gebeurt net zoals bij de tweewielige
versies door bewegingen van zijn
bestuurder. Door voorover te buigen
gaat de motor rijden, achterover hellen zorgt ervoor dat hij afremt. De

reikwijdte van de motor bedraagt
volgens de fabrikant bijna 50 km op
een acculading, de topsnelheid van
het elektrische ‘wiel’ ligt bij circa
40 km/h. Het 57 kg zware voertuig
is volgens de fabrikant in staat om
hellingen van maximaal 30 % te
beklimmen. De prijs van de elektrische motor zal rond de 3 500 dollar
liggen.

Balancerende robots
Voor bijzondere robots moet je in
Japan zijn. Het bedrijf Murata heeft
twee ﬁetsende robots gemaakt die
vooral uitblinken in het balanceren.
De Murata Girl blijft in evenwicht
op haar eenwielertje doordat een
metalen wieltje in haar borstkas
telkens zo draait dat het gewicht
perfect verdeeld is. Het vrolijke
vrouwtje kan zelfs over een gekronkelde richel ﬁetsen. Op www.geology.smu.edu (onder Cool Stuff ) vind
je meer doe-het-zelf info over de
nBot, een tweewielige balancerende
robot. Legway is dan weer een zelf
balancerende robot van Lego.

Piep, zei de muis …
ik kan vliegen!
De meeste mensen kennen Logitech
van de muizen en toetsenborden die
het bedrijf maakt. De muis is in de
jaren geëvolueerd tot een apparaat
dat perfect om de hand past en

Steve Jobs, ceo van Apple: één van
de nieuwste functies in de iPhone 4
is de gyroscoop. Deze sensor zorgt
ervoor dat deze iPhone beter bewegingen kan detecteren. Zo heeft de
iPhone 4 dankzij deze techniek drie
assen meer tot zijn beschikking om
de plaatsbepaling te regelen. Zo
krijg je betere applicaties, games
en navigatiesoftware. De productdemonstratie spreekt voor zich. U
weze gewaarschuwd: de mems-invaders zijn ongemerkt geïnﬁltreerd in
onze dagelijkse leefwereld. Vlucht
nu het nog kan!
Willy Lievens
Volledig uit balans …
De Self-Balancing Electric Scooter.
© Ryno Motors

Meer info op www.segway.nl en
www.zzaag.org.
Met dank aan Lowie uit 6tea en

enorm veel functies heeft die het
bedienen van een computer makkelijker maken. De conventionele
muis heeft een ondergrond nodig
om te werken. Wil je op je gemak
foto’s bekijken of door je muziekcollectie scrollen, dan wil je niet
voorovergebogen zitten maar juist
relaxed in je stoel hangen. Met die
gedachte in het achterhoofd heeft
Logitech de MX Air ontwikkeld.
Zodra je de muis oppakt, wordt de
muisaanwijzer op het scherm groter
en donkerder. Vervolgens kun je de
muis door de lucht bewegen om de
cursor te besturen. Door een ingebouwde gyroscoop en versnellingssensoren weet de muis altijd waar
hij is, ook al hou je hem ondersteboven. Behalve het bedienen van de
cursor kan de muis ook reageren op
bepaalde bewegingen. Schud je met
de muis, dan start hij je favoriete mediaspeler op. Door een snelle boog
naar links of rechts te maken kun
je muzieknummers skippen. Verder
zitten er een aantal knoppen op de
muis die de gebruiker kan koppelen
aan een willekeurige actie. Er is ook

een aparte volumetoets voorzien.
Als die aangeraakt wordt kan het
geluidsniveau geregeld worden door
de muis links en rechts te bewegen.
Een scrollwiel is niet aanwezig,
maar wel een aanrakingsgevoelige
strip die werkt op dezelfde manier
als een scrollwiel.
We eindigen met een creatie van

Crazykuki.
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