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AR, toegevoegde realiteit, TR 

 

GESCHIEDENIS 

 In 1992 ontwikkelde Louis Rosenberg één van de eerst gekende AR systemen, nl "Virtual Fixtures" 

 In 1993 richtte hij de Virtual Reality Company, Immersion Corporate op 

 Eerst werd het gebruikt voor de militaire, industriële en medische toepassingen, maar nu wordt het ook zeer 

veel gebruikt voor commerciële en ontspanningstoepassingen 

 

KARAKTERISTIEKEN 

 Een informatielaag wordt op het eigen zicht of over een camerabeeld gesuperponeerd 

 De hardware componenten voor AR zijn: processor, display, sensoren en input mogelijkheden. Smartphones 

en tablets/computers beschikken over deze elementen en zijn bijzonder geschikt voor AR 

 Doordat tablets ook uitgerust zijn met bluetooth en wifi kunnen ze ook makkelijk verbonden worden met 

andere types van projectiesystemen zoals helmen, hand displays, brilglazen enz. Daardoor ontstaat de 

mogelijkheid om toegevoegde realiteit te genereren  

 

BESCHRIJVING 

 Augmented Reality is een systeem dat realiteit en het virtuele combineert, dat real-time interactief is en dat 

functioneert in drie dimensies 

 Aan de werkelijkheid, live, direct of indirect, worden elementen toegevoegd door een computer. De 

toegevoegde elementen kunnen bijkomende informatie bevatten. Met de toegevoegde informatie kan door 

de gebruiker interactief omgegaan worden 

 

TOEPASSINGEN 

 AR kan zorgen voor ondersteuning bij assemblage, onderhoud, medische applicaties, picking, instructies, … 

 AR heeft een zeer omvangrijk toepassingsgebied zoals industrie, architectuur, onderwijs, navigatie, kunst, 

industrieel design, computerspelletjes, enz 

 

BELANGRIJKSTE VOORDELEN 

 AR maakt het mogelijk om 3D constructies te visualiseren, mechanisch moeilijke concepten kunnen ermee 

gecontroleerd worden 

 AR maakt het mogelijk om een product te zien in bv zijn verpakking zonder deze te openen. Opties alsook 

de bijkomende mogelijkheden in gebruik kunnen gevisualiseerd worden 
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BELANGRIJKSTE NADELEN 

 deze technologie staat nog in zijn kinderschoenen 

 lettertjes op het scherm zijn soms te klein 
 

ENKELE VOORBEELDEN 

Airscouter van Brother 

 
het virtuele beeldscherm toont de volgende stap en het 

benodigde gereedschap 

XInspect: Inspectie, training 

 
Recon Instruments Jet 

 
 

Epson Moverio BT-200 

 
 

KOSTPRIJS TOESTEL  

 Tussen 350€ à 1500€ per unit  

 

PRODUCENTEN  

 BE: Evolar (smartpick) 

 DE: Xpick, Ubimax 

 USA: Visual Technologies, Augmate 

 

BRONNEN 

 Wikipedia, Sirris 
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