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1. Inleiding

Dit eisenblad beschrijft de voorstellen m.b.t. de ontwerpeisen van de
compacte spraakhulp II. Ret ontwerpen van een zogenaamd prototype van de
compacte spraakhulp past geheel in de planning die is opgezet voor het projekt
van de interafdelingswerkgroep (EME/IPO) "Communicatie hulpmiddelen gehandi
capten". Bij dit projekt is ook het IRV betrokken, dit in verband met de
praktijkevaluaties.

Begin 1985 is eenbegin gemaakt met het ontwerpen van een proefmodel van de
compacte spraakhulp, welke in juni 1985 gereed is gekomen en vanaf da t moment
tot november 1985 een praktijk evaluatie heeft ondergaan. Het proefmodel
(De CSH I) heeft in de periode juli tot en met oktober 1985 in enkele klinieken
gefunctioneerd (Annadal ziekenhuis Maastricht; Hambos kliniek Kerkrade; Lueas
stichting voor revalidatie Hoensbroek) teneinde een eerste indruk te verkrijgen
omtrent acceptetie en gebruik van een spraakhulpmiddel met synthetische spraak.

Het doel is om met de resultaten van deze evaluatie te komen tot de ontwerp
eisen van een prototype van de compacte spraakhulp (CSH II).

In hoofdstuk 2 wordt een recapitulatie gegeven van de eigenschappen van de
CSH I. In hoofdstuk 3 worden de resultaten van de evaluatie voor wat betreft
de technische aspecten van het proefmodel opgesomd. Dit zijn dus voornamelijk
die gedeelten van de elektronische schakelingen die in praktijk niet goed ge
functioneerd hebben. De resultaten van de evaluatie voor wat betreft het
gebruik en de acceptatie zijn vermeld in het verslag van de evaluatie door
E. Oostinjen (IRV). Natuurlijk is de beslissing om een bepaald aspect van het
functioneren toe te schrijven aan het (elektronisch) niet goed functioneren of
aan een ergonomische ontwerp'fout' arbitrair, ook zullen sommige aspecten van
de evaluatie zowel in dit stuk als in het evaluatierapport voorkomen. Het leek
mij echter zinvol om bepaalde naar mijn mening onvolkomenheden aan het elek
tronisch ontwerp hier op te sommen.
Tot slot worden in hoofdstuk 4 de voorstellen met betrekking tot de ontwerp
eisen behandeld.

Resumerend kan gesteld worden da t het evalua tie-rapport van E. Dos tinjen
samen met de hoofdstukken 2 en 3 van dit verhaal het ui~angspunt hebben
gevormd voor hoofdstuk 4, de voorstellen voor de ontwerpeisen van het proto
type van de compacte spraakhulp (CSH II).
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2. CSH I, beschrijving van het proefmodel.

In dit hoofdstuk zal nog een kort resume gegeven worden van de eigenschap
pen van het proefmodel van de compacte spraakhulp (CSH I).

Het proefmodel van de compacte spraakhulp is een apparaat met een twintig
tal toetsen die dienen om een zin te selekteren, twee toetsen waarmee de
geluidsterkte ingesteld kan worden en een "spreek"-toets waarmee het commando
"zin uitspreken" kan worden ingegeven. Ter controle van de geselecteerde zin
is een diplay aanwezig, waarop de tekst van de gekozen zin zichtbaar wordt
gemaakt.

De twintig toetsen, die dienen ter selectie van een uit te spreken zin,
geven toegang tot een module met spraakda tao De module beva t drie verzamelingen
zinnen, welke met een keuzeschakelaar op de module geselecteerd kunnen worden.
Twee van de drie verzamelingen zinnen zijn gelijk van inhoud. Echter deze twee
verschillen onderling doordat een van beiden met behulp van difoonspraak is
gerealiseerd en de andere is ingesproken.

Het instellen van het volume van de uit te spreken zin kan in drie niveau's
ingesteld worden met behulp van twee toetsen. Indien niet een van de twee
toetsen wordt bedient, zal de CSH I de geselecteerde zin op een "midden"-niveau
uitspreken. Indien men een zin harder of zachter wil laten uitspreken, dan moet
voordat de "spreek"-toets wordt bedient, eerst de "hard"- respectievelijk de
"zacht"-toets worden ingedrukt. Na het ui tspreken van een zin op de laatst
besc·hreven manier zal de CSH I weer automatisch het "midden"-niveau instellen.

De CSH I zal bij gebruik, 10 seconden na de laatste toetsindruk, zichzelf
in "stand-by" schakelen. Uit "stand-by" komt het apparaat door het indrukken
van een willekeurige toets.

De voeding van de CSH I kan naar keuze een 9 volt batterij (Power Pack) of
een 9 volt NiCd-accu (oplaadbaar) met een bijbehorende lader.
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3. Evaluatie-resultaten m.b.t. technisch functioneren.

In dit hoofdstuk worden de uitkomsten van de eerste praktijk-evaluatie
worden besproken voor wat betreft de technische aspecten. Zoals in de inlei
ding al gesteld, is de beslissing om bepaalde resultaten van de evaluatie
zowel hier als in het evaluatie-rapport van E. Oostinjen te vermelden, of
slechts in een van beiden, natuurlijk arbitrair. Gepoogd is die uitkomsten van
de evaluatie hier te vermelden die direkt te maken hebben met het technisch
functioneren. Het is uiteraard voorspelbaar dat haken en ogen aan het technisch
functioneren ook bij de bespreking van de functionele tekortkomingen vermeld
zullen worden.

Uit de evaluatie zijn de volgende zaken naar voren gekomen voor wat betreft
het technisch functioneren:

-De volume-regeling van de CSH I is waarschijnlijk niet goed gedimensioneerd
daar bij het gebruik bijna altijd de "hard"-stand is gebruikt. Dit kan
betekenen dat men slechts luid wil zeggen wat men wil, of dat de niveau's
aIle drie verschoven moeten worden om een goed regelbereik te realiseren.
Dit laatste stuit echter op problemen, daar bij gebruik van een 9 volt
voeding en een 8 ohm luidspreker het theoretisch maximale uitgangsvermogen
van de versterker op ongeveer 1.3 watt begrenst is. Een luidspreker met
een lagere impedantie (4 ohm) zou het theoretisch haalbare max. vennogen
weI verhogen, maar tevens de ontlaadstroom van de batterij of accu ontoe
laatbaar vergroten (I eff » 0.4 amp.).

-Het feit dat de CSH I altijd "stand-by" staat heeft problemen bij het
transport gegeven. Doordat een willekeurige toets-indruk het apparaat uit
"stand-by" haalt, is het voorgekomen dat de CSH I tijdens het transport
spontaan begon te spreken, omdat een van de toetsen ergens tegenaan werd
gedrukt. Hierdoor is het waarschijnlijk dat de CSH I tijdens transport
permanent aan is geweest (ev. zonder te spreken), hetgeen de levensduur
van de batterijen aanzienlijk heeft verkort.

-De CSH I heeft geen indicator voor een te lage batterij-spanning, hetgeen
inhoud dat bij het af en toe niet goed functioneren niet gecontroleerd kon
worden of het door een lege batterij veroorzaakt werd of door een techni
sche storing. Voornamelijk het keyboard van de CSH I had nogal eens last
van storing, echter uitsluitend bij het uit "stand-by" komen. Het keyboard
leek dan "dood", en de CSH I moest met de "spreek"-toets aangezet worden.
Hierbij moet worden opgemerkt dat juist het permanent "standby" houden
van het keyboard het meest gevoelig is voor een te lage batterij-spanning.

-Oorspronkelijk was de CSH I voorzien van een batterij, maar dat is bij
intensief gebruik een dure oplossing van het voeding-probleem. Eind aug.
is er een oplaadbare accu in geplaatst, die echter regelmatig opladen
vereist. Oak kan een oplaadbare accu een minder grote ontlaadstroom
leveren zonder dat de klemspanning noemenswaardig afneemt. Verder heeft
het gebruik van een oplaadbare accu nog tot een storing geleid, daar
bij het herplaatsen van de CSH I na een korte onderbreking van de praktijk
test, de acculader op het IRV was blijven liggen. Een man van de technische
dienst van de Hambos kliniek meende het apparaat weI met een adapter van
zijn home-computer te kunnen herladen, waardoor dus de accu volledig werd
vernield.
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4. Voorstellen ontwerpeisen CSR II.

In dit hoofdstuk worden de voorstellen voor de ontwerpeisen behandeld.
Deze voorstellen zijn het gevolg van de ervaringen opgedaan met de CSR It en
de reacties die wij (E. Oostinjen en ondergetekende) van gebruikers en hun
omgeving hebben ontvangen als reaktie op het gebruik van het hulpmiddel. In dit
hoofdstuk zal een onderscheid gemaakt worden tussen echte voorstellen voor ont
werpeisen en zaken waarover t naar onze mening t nogmaals gesproken dient te wor
den om tot een evenwichtig voorstel voor ontwerpeis te kunnen komen t daar er
uit de evaluatie over deze zaken geen direkte aanwijzingen te destilleren zijn.
Er is bij de opsomming van ontwerpeisen een globale indeling gemaakt t waardoor
als eerste de technische eisen vermeld worden overvloeiend via technisch/func
tionele t naar de uiterlijk/functionele eisen.

Voorstellen ontwerpeisen:
-De CSR II dient een aan/uit toets te bezitten t dit in verband met transport
-De CSR II wordt voorzien van een batterij-indicator.
-De spraakkwaliteit zal daar waar mogelijk verbeterd worden (toepassen nieu-

we spraakchip).
-Ret apparaat zal tevens voorzien worden van een vrouwenstem (toepassen

nieuwe spraakchip).
-Ret apparaat wordt zo klein mogelijk (zie fig. 1).
-Ret keyboard zal gerealiseerd worden met folie-schakelaars t dit reduceert

de omvang aanzienlijk (folie moet voelbaar omlijnt zijn per toets).
-Ret apparaat zal zonder display door het leven gaan.
-De symbolen op de toetsen moeten van begin af meegenomen worden bij het
opstellen van de zinnen (zinnen zijn nog discussiepunt).

-Indien mogelijk moeten de symbolen "standaard"-symbolen zijn.
-Aan het apparaat moeten bevestigingsmogelijkheden zitten om het te dragen
of om het mee aan een rolstoel te bevestigen.

-Inplaats van de anti-slipmat die moeilijk te bevestigen is moet een alter
natief komen (Rubber dopjes?).

-Er moet een afdekplaat bijgeleverd worden voor het geval de patient moei
lijkheden met de bediening heeft (motorische handicaps).

discussiepunten m.b.t. ontwerpeisen:
-Roeveel luidheids-niveau's zijn noodzakelijk. of moet het volume continu
instelbaar zijn?

-Moet de verzameling zinnen uitgebreid worden (tot b.v. 100) waaruit de
degebruiker zijn set kan selecteren?

-Wat moet de inhoud van de zinnen zijn?
-Moet het aantal toetsen (ter selectie van de zinnen) op de CSR II wederom

een twintigtal zijn?
-De spraak die de CSR I bevat is ingesproken (in evaluatie is de difoon

spraak niet geprobeerd)t moet dit zo blijven?
-Is het interessant om de zinnen met een verschillend intonatie-patroon

op te slaan om meer varia tie in de uitspraak te realiseren?
-Moet de een-toetsbediening nu reeds meegenomen worden t of zoals gepland

in een volgende generatie t waarbij bedienings-problematiek wordt bekeken.
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fig. 1 Schets van de luidspreker opstelling, met als doel ruimtebesparing.
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