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Twitterende robot meet waterkwaliteit
Door Herman Couwenbergh op 19  05  2012 9:00

We hebben al vaker apparaten gezien die kunnen twitteren, van planten die zelf om water vragen tot een

Vind

magnetron die laat weten wanneer je eten klaar is. Met Twine kun je zelfs zelf allerlei apparaten laten twitteren.
Dus heel verrassend is een robot die twittert niet, maar het is wél een mooie manier om te laten zien hoe
apparaten met een algemeen nut data beschikbaar stellen aan een ieder die er iets mee willen doen, via
Twitter!
De robot is gemaakt in het kader van Floating Sensor Network van Berkely universiteit. De robots zijn tweeledig,
enkele drijven rond met de stroom en enkele hebben een schroef waardoor ze kunnen begewegn. Ze zijn

Nieuwsbrief
Hier je emailadres voor onze
nieuwsbrief:

Abonneer
allemaal uitgerust met gps en tweeten hun bevindingen via een eigen account: @fsn.android.61
Die tweets zijn niet heel erg spannend als je ze ziet en waarschijnlijk zegt het alleen waterdeskundigen als de
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Prins van Oranje iets:

fsn.android.61

CCinq

@fsnandroid61

1336599095: Android drifter A61 retrieved, welcome back! GPS:
628512.7305855866E 4233258.411490787N
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RTReporter
De robots zijn nog niet uitontwikkeld en zullen in de toekomst verbeterd worden. Voor de geïnteresseerden
hebben ze ook een filmpje:
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