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Een speciale geluidsabsorberende 
muts kan politiehonden beschermen 
tegen  gehoorschade. Honden hoeven 
hierdoor naar verwachting minder 
snel met pensioen.

In het leger of bĳ  de politie wer-
ken behalve mensen ook hon-
den. Die kunnen bĳ  hun werk 
tĳ delĳ ke of permanente gehoor-
schade oplopen als ze worden 
blootgesteld aan zeer hoge 
decibelniveaus, zoals tĳ dens 
een vlucht met een helikopter. 
Mensen kunnen hun oren dan 
goed beschermen, maar voor 
honden is nog weinig goede 
bescherming beschikbaar. 

Het Amerikaanse leger komt 
nu met een nieuw product: de 

bewegen. De CAPS is gemak-
kelĳ k aan te doen en zonder 
hinderlĳ ke bandjes en riempjes 
te bevestigen. 

De CAPS is door het Ame-
rikaanse leger uitvoerig getest 
op comfort, gebruiksgemak en 
effectiviteit. De CAPS blĳ kt 
voor een aanzienlĳ ke verminde-
ring van korte termĳ n gehoor-
verlies te zorgen na transport 
per helikopter. 

Dankzĳ  de CAPS kan de 
hond op een prettigere manier 
zĳ n werk doen. Bovendien kan 
de hond langer zĳ n werk blĳ ven 
doen en hĳ  hoeft dus minder 
snel met pensioen, aldus US 
Army Research Offi ce weten-
schapper Stephen Lee. (JW)

CAPS, wat staat voor Canine 
Auditory Protective System. 
Het leger ontwikkelde dit 
samen met het bedrĳ f Zeteo 
Tech en Peter Scheifele, een 
gepensioneerd marineoffi cier, 
audiologie-expert én hoog-
leraar aan de University 
of Cincinnati. 

De CAPS is een fl exibele 
kap van zacht materiaal, die 
zich als een soort haarnetje 
naar de kop van de hond 
vormt. De kap is gevuld met 
kussentjes van lichtgewicht, 
geluidsabsorberend materiaal 
van ongeveer 2,5 centimeter 
dik en heeft een goede afdich-
ting rondom. Bovendien kan 
de hond zich nog steeds vrĳ  

Hondenoren beschermd
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Een zel� erende robottractor moet zonder bestuurder 
zijn weg gaan vinden op allerlei landbouwgronden; 
van aardappelvelden tot rijstvelden.

Zelfrĳ dende 
tractor

In Japan zĳ n steeds minder 
boeren om grote delen landbouw-
grond te bewerken. Dat loopt een 
keer spaak, verwacht Kubota. De 
Japanse fabrikant van landbouw-
werktuigen ontwikkelt daarom 
technische oplossingen, zoals een 
exoskelet voor fruitplukkers en 
ook een concept voor een auto-
nome tractor. De Kubota X-tractor 
doet denken aan een transformer 
en werkt ook een beetje zo.

De elektrisch aangedreven 
landbouwmachine heeft in plaats 
van wielen vier rupsbanden. Deze 
kunnen onafhankelĳ k van elkaar 
veren en bewegen. Dat maakt 
het mogelĳ k om de hoogte van 
de tractor ten opzichte van de 
grond aan te passen. Wanneer 
meer stabiliteit nodig is, komt de 
tractor laag bĳ  de grond te liggen. 
Staan er hogere gewassen in het 
veld, dan tillen de rupsbanden de 
tractor omhoog. 

De Kubota X is wendbaar, 
doordat elke rupsband zĳ n eigen 
elektromotor heeft. Accu’s en 
zonnepanelen leveren hiervoor de 
benodigde elektriciteit.

Groeisnelheid
Voor de besturing van de 
X-tractor worden gps, came-
ra’s, sensoren en kunstmatige 
intelligentie gebruikt. Daardoor 
kan deze zelfl  erende tractor zĳ n 
weg vinden over uiteenlopende 
landbouwgronden; van aardappel-
velden tot rĳ stvelden. Bovendien 
bepaalt de tractor op basis van 
een weer analyse en de groeisnel-
heid van de gewassen wanneer 
hĳ  moet uitrukken. Ter plekke kan 
de robottractor zelfstandig diverse 
taken uitvoeren: oogsten, ploegen 
en zaaien. Het is echter nog 
onbekend of én wanneer Kubota 
zĳ n eerste prototype het land op 
stuurt. (PS)

Kauwgum-
schoen
Jaarlĳ ks belanden er kilo’s 
kauwgum op straat, die 
minimaal twintig jaar nodig 
hebben om te vergaan. Het 
Engelse bedrĳ f Gumtec 
is gespecialiseerd in het 
recyclen van kauwgum en 
ging een samenwerking aan 
met het Nederlands mode-
merk XPLCT Studios. Samen 
maakten zĳ  de Gumshoe, een 
knalroze sneaker met een zool 

gemaakt van gerecyclede 
kauwgum. 

Om de kauw-
gum voor deze 

schoenen te 
verzamelen zĳ n in 

Amsterdam zoge-
noemde gum droppoints 

neergezet, voornamelĳ k bĳ  
scholen. Deze roze prullen-
bakken verzamelen niet alleen 
kauwgum, ze vergroten ook 
het bewustzĳ n van scholieren 
over de consequenties van 
kauwgum op straat. Van 
de ingezamelde kauwgum 
worden kleine balletjes ge-
maakt, die vervolgens samen 
met rubber worden omge-
smolten. De roze schoenzool 
die daaruit voortkomt plakt 
niet, maar ruikt nog wel naar 
kauwgum. XPLCT Studios 
geeft de schoen een Am-
sterdams tintje: op de zool 
staat een stadsplattegrond 
afgebeeld. (JW) 
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Donorlever

Toediening van 
 hormonen vervangt  
de alvleesklier.

Een oxygenator
vervangt de  
longen.

Toediening van 
nutriënten  
vervangt de darm.

Een dialyseapparaat 
 vervangt de nieren.

Een pomp vervangt 
het hart.

foto: wyss zürich

Beschadigde levers, die in heel Europa zou-
den worden afgewezen voor transplantatie, 
zijn met een nieuw apparaat te reinigen en 
qua functionaliteit te herstellen.

Betere donorlever Bij orgaandonatie is niet alleen 
het gebrek aan donoren het 
probleem, maar ook het aantal 
organen dat daadwerkelijk  
geschikt is voor transplantatie. 
Na het overlijden van een gere-
gistreerde orgaandonor worden 
de organen namelijk al snel on-
bruikbaar. Daarom ontwikkelde 
een groep Zwitserse chirurgen, 
biologen en ingenieurs van het 
Liver4Life-project een sterk ver-
beterde perfusiemachine. Deze 
machine maakt het mogelijk om 
een donorlever een week lang 
buiten het lichaam in leven te 
houden en de kwaliteit van het 
orgaan te verbeteren.

De donorlever ligt in een 
speciale bak boven op de 
perfusiemachine. Deze bootst 
de werking van andere organen 
na die in het lichaam invloed 
hebben op de lever. De basis 
van de machine is een pomp 
die, net als het hart, bloed  
door de lever pompt. Een oxy-
genator neemt de functie van 
de longen over door te zorgen 

voor uitwisseling van zuurstof 
en koolstofdioxide in de bloed-
baan. Een dialyseapparaat 
vervangt de filterende functie 
van de nieren. De lever wordt 
ook voorzien van voedingsstof-
fen, normaal de functie van de 
darmen, en hormonen, aan-
gestuurd door de alvleesklier.

Donorwet
Het perfusiesysteem kan 
beschadigde levers reinigen 
en regenereren. Na een aantal 
dagen perfusie in de machine 
zijn levers uit een overleden 
 lichaam vaak geschikt voor 
transplantatie. Zes van de tien 
menselijke levers die een slech-
te toestand hadden en die door 
heel Europa zouden worden 
afgewezen voor transplantatie 
kregen binnen een week hun 
volledige functionaliteit terug, 
zo liet een eerste studie zien. 
De technologie biedt patiën-
ten op de wachtlijst voor een 
donorlever wellicht meer hoop 
dan de nieuwe donorwet. (PS)
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met een infraroodcamera met breed-
hoeklens en een microprocessor. 
Een ingebouwd algoritme detecteert 
kleine, bewegende voorwerpen in het 
blikveld van de camera. 

Op basis van het bewegings-
patroon wordt de mug herkend. 
 Bzigo zendt vervolgens een waar-
schuwing naar de bĳ behorende app 
op je smartphone. De mug wordt 
intussen gevolgd en gemarkeerd 
met een  laserstraal. Zodra hĳ  stil 
zit, projecteert Bzigo een rechthoek 
rondom de mug, zodat jĳ  precies ziet 
waar hĳ  zit.

Het huidige prototype kan muggen 
detecteren tot op een afstand van 
acht meter. Binnen de gemiddelde 
slaapkamer kan de mug dus niet 
ontsnappen aan het slimme oog van 
Bzigo. Dankzĳ  de infraroodcamera 
werkt het systeem ook in het donker. 
De laserstraal is veilig voor de ogen.

Bzigo wil begin volgend jaar het 
apparaatje op de markt brengen. 
Intussen denken de makers al aan 
de toekomstige uitvoering: een Bzigo 
die de mug ook zelf elimineert, zodat 
jĳ  rustig door kunt slapen tussen de 
laserstralen. (PS)

Door de zachte winter kunnen 
we deze zomer fl ink wat mug-
gen verwachten. Voor wie zich 
wil wapenen tegen slapeloze 
nachten door zoemende mug-
gen die verdwenen zĳ n zodra je 
het licht aan doet, kan de Bzigo 
een oplossing zĳ n. 

Dit apparaatje van de gelĳ knamige 
 Israëlische start-up detecteert en 
volgt muggen, zodat ze niet kunnen 
ontsnappen. De Bzigo is uitgerust 

Muggenjager

De slimme afvalbak Mr. Fill maakt afvalinzameling 
in de stad een stuk e�  ciënter. Wanneer de afval-
bak vol is, perst een elektrisch aangedreven arm de 
inhoud aan. Daardoor past er bijna zeven keer zoveel 
afval in de bak. 

Geperst afval

Een sensor meet wanneer het 
afval moet worden aangedrukt 
en wanneer de bak écht vol 
is. Via het bĳ behorende smart 
waste manager-systeem krĳ gt 
de gemeente automatisch een 
melding wanneer afvalbak moet 
worden geleegd.

De sensoren, die zich net on-
der de opening van de afvalbak 
bevinden, registreren niet alleen 
wanneer de bak is gevuld, maar 
houden ook bĳ  wanneer er afval 
wordt ingeworpen. Zo verzame-
len ze bruikbare gegevens voor 
gemeenten over het weggooi-
gedrag van hun inwoners. 

De bĳ behorende applicatie 
kan zelfs worden ingepast in 
navigatiesystemen in bĳ voor-
beeld vuilniswagens. Met 

behulp van algoritmen kan de 
meest effi ciënte route worden 
uitgestippeld, die de vuilnis-
wagen alleen stuurt langs de 
afvalbakken die daadwerkelĳ k 
vol zĳ n. 

Mr. Fill biedt ruimte aan een 
standaard rolcontainer van 
120 liter. De elektrische pers 
werkt volledig op zonne- 
energie, geleverd door het 
ingebouwde paneel aan de 
bovenzĳ de van de behuizing.

 Behalve een afvalbak bevat 
Mr. Fill ook een sigaretten-
inworp, die peuken apart 
opvangt. Gemeenten of andere 
instanties die interesse hebben 
in het plaatsen van de slimme 
afvalbak kunnen een lease-
contract afsluiten. (JW)
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Grijpen met geluid
De Zwitserse onderzoeker Marcel Schuck van de 
ETH Zürich heeft een akoestische grijper ont-
wikkeld die minuscule en fragiele objecten kan 
verplaatsen zonder deze aan te raken. 

positionering met robotarmen 
bij dit soort objecten of onder-
delen vaak een uitdaging. Ook 
daarbij biedt de grijper uitkomst.  

Schuck maakt gebruik van 
akoestische levitatie, een me-
thode waarmee je objecten kunt 
laten zweven door akoestische 
druk, die ontstaat door intense 
geluidsgolven. Het  prototype 
van zijn grijper bestaat uit twee 
ge-3D-geprinte halve bol-
len, die op een robotarm zijn 
gemonteerd. De schaaldelen 
zijn binnenin voorzien van een 
aantal kleine luidsprekers. Die 
genereren met ultrasoon geluid 
een akoestisch drukveld. Waar 
de drukvelden elkaar overlap-
pen ontstaan drukpunten. Dat 
zijn de plekken waar kleine ob-
jecten in gevangen worden en 
gaan zweven. De geluidsgolven 
passen zich aan de vorm van 
het object aan.

De twee halve bollen kunnen 
een object oppakken door het 
aan de onder- en bovenkant 
te omsluiten. ‘Dit kan zowel bij 
een akoestisch transparant op-
pervlak, zoals een stuk doek, 

dat de geluidsgolven doorlaat, 
als bij een oppervlak dat juist 
geluidsgolven weerkaatst, 
zoals een tafelblad, zegt 
Schuck. ‘In het laatste  geval 
is alleen de bovenste halve 
bol actief en gaat het object 
zweven doordat het tafelblad 
de geluidsgolven weerkaatst. 
De onderste halve bol wordt 
actief zodra het tafelblad er 
niet meer tussen zit.’

Industriepartners
De akoestische grijper en de 
robotarm werken goed samen. 
De robotarm voert de grotere 
bewegingen uit, en de precisie-
handelingen doet de akoesti-
sche grijper. De grijper wordt 
aangestuurd door software 
waarmee je de drukpunten 
kunt verleggen en de zweven-
de objecten nauwkeurig kunt 
verplaatsen. Schuck wil de 
akoestische grijper verder door 
ontwikkelen. Daarvoor zoekt 
hij industriepartners met wie 
hij kan samenwerken om zo de 
grijper in de praktijk te testen 
en te verbeteren. (PS) 

Dat kan nuttig zijn bij het be-
werken van kleine elektronica, 
horloge-onderdelen en andere 
kleine objecten, die gemakkelijk 
kunnen beschadigen of vervui-
len. Verder is zeer nauwkeurige 
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Rolf zag een ding
Sommige dingen stralen 
misschien geen hoogwaardig 
ingenieurswerk uit, maar getuigen 
wel van denken als een ingenieur.

’s Ochtends tijdens mijn treinreis naar Del� , ben ik niet altijd 
op mijn scherpst. Bij het overstappen op Leiden zag ik iemand 
met een elektrische step uitstappen die twee plastic bekers 
voor aan de treeplank en onder aan de stuurstang van zijn step 
had vastgemaakt. Het leek een beetje op de cupholders in een 
auto. Misschien was het mijn eigen behoe� e aan ko�  e, maar 
ik dacht: dat is gek, deze persoon moet dus bukken om een 
slok te nemen. Aan de andere kant: ik heb zelf op zo’n nieuwe 
elektrische step gestaan en je wilt twee handen aan je stuur 
houden. Ze zijn niet heel stabiel als je met één hand probeert 
te drinken. Gelukkig was ik wel wakker genoeg om er een on-
derwerp voor Rolf zag een ding in te herkennen, en dus sprak 
ik de eigenaar aan.

De twee bekers op de step bleken geen cupholders te zijn. 
Eigenaar Ruben moest door een blessure tijdelijk op krukken 
lopen. Hij had een manier nodig om zijn krukken mee te ne-
men van en naar het station. De stuurstang van een elektrische 
step lijkt al een beetje op een kruk, daar nog twee krukken 
tegenaan binden ligt voor de hand. Hij boorde gaten in plastic 
bekers waar de voeten van de krukken in passen en bevestigde 
deze met een tiewrap aan de stuurstang. Bovenin houdt een 
elastiek de krukken vast.

Toch? U leest dit in De Ingenieur, dus u bent waarschijnlijk, 
net als ik, een ingenieur. Voor ingenieurs ligt het inderdaad 
voor de hand om op deze manier even zelf een houder te 
maken voor de krukken. Maar 
toen ik een foto van Rubens 
step met krukkenhouder-
bekertjes aan een aantal 
niet-ingenieurs liet zien was 
hun reactie vooral: ‘wat slim, 
dat had ik nooit bedacht’. Ik 
ben in Del�  continu omringd 
door ingenieurs, waardoor ik 
soms uit het oog verlies dat op 
deze manier naar de wereld 
kijken niet vanzelfsprekend 
is. Ruben is, het zal u niet 
verbazen, ook ingenieur. Hij 
hee�  een achtergrond in de 
maritieme techniek, maar 
zijn krukkenhouder bevat een 
eenvoud en gebruiksvriende-
lijkheid waar menig industrieel 
ontwerper trots op mag zijn. 
En waar menig ingenieur trots 
op mag zijn.

Krukkenhouder

Waarschuwingen afgeven voor g e-
vaarlĳ ke situaties aan voetgangers 
met een koptelefoon op. Dat kan via 
diezelfde koptelefoon, menen onder-
zoekers van de Columbia University 
in de VS. Prototypes worden al ge-
test in de straten van New York.

Je kunt tegenwoordig niet meer over straat 
zonder ze tegen te komen: mensen met een 
grote koptelefoon op hun oren, diep verzon-
ken in het schermpje van hun smartphone, 
zich niet bewust van wat zich om hen heen 
afspeelt. Met het toenemende aantal elektri-
sche en hybride voertuigen op de weg, die 

steeds stiller rĳ den, is dat 
dubbel zo gevaarlĳ k. Tel 
daar het aantal automo-
bilisten bĳ  op dat op hun 
smartphone kĳ kt tĳ dens 
het rĳ den en je hebt een 
steeds groter risico op 
fatale verkeersongeval-
len met voetgangers. 

Onderzoekers van 
het Data Science Institute 

aan de Columbia University 
gaan dit probleem te lĳ f met 

een speciale koptelefoon die 
voetgangers kan waarschuwen 

voor gevaarlĳ ke situaties. De kop-
telefoon heeft een aantal ingebouwde micro-
foontjes, voorzien van intelligente signaal-
verwerking. De koptelefoon kan daardoor  
het geluid van bĳ voorbeeld naderende 
voertuigen herkennen. Als die een potentieel 
gevaar vormen voor de voetganger, wordt 
een audiosignaal afgegeven dat de drager op 
tĳ d uit zĳ n afwezigheid moet halen. 

Het is een complex onderzoek, aldus het 
Data Science Institute. Je moet meerdere 
 miniatuurmicrofoontjes integreren en het 
systeem moet veel verschillende geluiden 
kunnen fi lteren. In een drukke stad is veel 
geluid, maar welke duiden op gevaar? De 
koptelefoon kan nu al honderden soorten 
geluid classifi ceren. 

Het onderzoeksteam werkt aan ver-
schillende prototypes van de koptelefoon, 
bĳ voorbeeld een die diverse soorten signalen 
laat horen om de drager te alarmeren. De 
koptelefoon wordt onder meer getest in de 
straten van New York. Joshua New, hoog-
leraar psychologie en lid van het onderzoeks-
team, is van plan ook gedragsexperimenten 
uit te voeren die moeten laten zien wat de 
effectiviteit is van de alerts op de deelnemers 
aan het verkeer. (JW) 

Koptelefoon 
alert! 
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Rolf Hut is universitair docent aan de TU Delft, maker, spreker en schrĳ  ver.
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