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Overwegingen t.a.v. de keuze van het keyboard van de CSH II.

In dit stukje worden een aantal alternatieven naast elkaar gezet met als
doel een motivatie voor de keus van het bij de CSH II te gebruiken keyboard.
Om te beginnen wordt een aantal mogelijkheden van keyboard-input opgesomd,
waarna deze mogelij kheden wat ui tvoer iger zullen worden besproken. De meest
karakteristieke eigenschappen worden in een tabel samengevat. Tot slot zal
een afweging gemaakt worden ten aanzien van de keus van het keyboard op grond
van de criteria die gesteld zijn aan het ontwerp van de CSH II.

Mogelijke uitvoeringsvormen van een keyboard:

1- mechanisch keyboard, een matrix van mechanische druktoetsen.
2- keypad, een matrix van kopersporen op een print. met geleidend rubber als

kontakt materiaal.
3- membraan keyboard, een matrix van folieschakelaars.
4- "touch screen", infrarood scanning van een keyboard oppervlak.
5- "touch screen", een folie met daaronder een "cross-wired" matrix.
6- graphic tablet, een druk (of kontakt) gevoelig oppervlak.

Andere mogelij kheden zeals bijvoorbeeld "screen met mouse" en l-toets bediening
worden hier buiten beschouwing gelaten omdat deze buiten het bestek van deze
afweging vallen (deze mogelijkheden zullen meegenomen moeten worden bij het re
aliseren van alternatieve bedieningsvormen) •



1 ~ Bet mechanisch keyboard.
Dit keyboard wordt samengesteld uit conventionele druktoetsen en wordt gemon
teerd op een printplaat. De toetsen zijn in verschillende afinetingen te ver
krijgen. waardoor het keyboard naar eigen inzicht en wens is samen te stellen.
wat betreft minimale afmetingen van de toetsen moet toch weI rekening gehouden
worden met minimaal 10 - 20 mm hoogte. Vanwege bedieningscanfort mogen de toet-
sen niet te klein zijn voor wat betreft het aanraak-oppervlak. Tevens wordt in
het algemeen zo'n 20 mm afstand tussen de toetsen voorgeschreven.
Een op deze wijze gemaakt keyboard is zeker niet vocht- en vuilbestendig en
kan zeer moeilijk droog c.q. schoon gemaakt worden.
De prijs van ze'n keyboard hangt af van het aantal toetsen dat gebruikt wordt.
Bij een bovenoppervlak van ongeveer 160 bij 100 (mm2). gepland voor de eSB II,
blijft een bedieningsoppervlak over van ongeveer 140 mm bij 80 mm. Dit houdt
in dat er maximaal 7 x 4 toetsen gemonteerd mogen worden. Bij een kostprijs
van ongeveer fl. 3,= per toets en ongeveer fl. 20,= voor een montagebordje,
gaat een dergelijk keyboard zo'n fl. 100,= kosten.
De aanstur ing van dit keyboard is eenvoudig te realiseren met behulp van een
8-bits latch en een 8-bit buffer. De uitlezing vergt dan niet meer dan enkele
instructie-cycli van een micro-processor (Memory-mapped Keyboard Scanning, toe
gepast in de eSB I).

2: Keypad.
Een behoorlijk met het mechanisch keyboard vergelijkbaar keyboard is het
zogenaamde keypad. Bij het keypad worden op een pr int door middel van koper
banen verschillende kontakt-eilandjes gerealiseerd. Op deze eilandjes komt
een bovenlaag van geleidend rubber, waarna het geheel met een folielaag
wordt afgedekt. Bet voordeel van een keypad t.o.v. het mechanisch keyboard
is dat het keypad waterdicht gesealed is en daardoor vuil- en vochtbestendig.
Een nadeel is dat het keypad op maat gemaakt moet worden, hetgeen hoge, een
malige, aanmaakkosten met zich meebrengt (tenzij het gewenste formaat al
door de producent gemaakt wordt). Afgezien van de aanmaakkosten, is de prijs
van een keypad ze' n fl. 100,=.
Wat de afmetingen betreft verschilt het keypad nauwelijks van het mechanisch
keyboard. De dikte is ongeveer 10 - 20 (mm2) en de toetsomvang is binnen
grenzen vrij te kiezen. Echter ten behoeve van de mechanische stabiliteit
mogen de toetsen niet te veel van het beschikbare oppervlak bezetten.
Aansturing en uitlezing van het keypad is identiek aan die van het mechanisch
keyboard.
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3: Membraan keyboard.
Een membraan keyboard is qua werking goed vergelijkbaar met de voornoemde
keyboards. Het verschil zit hem in de uitvoering van de schakelaars.
Bij een membraan keyboard zijn de kontaktlagen op folie gerealiseerd (zilver op
een polycabonaatlaag opgedampt), hebgeen een behoorlijke besparing in dikte van
de schakelaars mogelijk maakt. De totale dikte van het keyboard kan hierdoor
beperkt blijven tot ongeveer 1 mm.
Wat betreft de andere afmetingen kan gesteld worden dat men die naar eigen be
lieve kan opgeven daar ook dit keyboard door de producent moet worden gereali
seerd. Dit laatste betekent dat ook hier relatief hoge aanmaak kosten aan het
keyboard verbonden zijn. Echter als er eenmaal een mal is dan lopen de kosten
van een membraan keyboard terug tot minder dan fl 20,= per stuk (navraag
omtrent de kosten per keyboard bij afname van 10 stuks leerde dat men dan op
ongeveer fl 100,= moet rekenen) •
Aangezien het membraan keyboard van kunststof (een polycarbonaat) is gemaakt,
en alle schakelaars in een tussenliggende laag zijn gerealiseerd, is dit key
board niet alleen vuil- en vochtbestendig, maar ook bestand tegen verschillende
chemicalien.
Vanwege de vlakke bovenkant (op bestelling kan om iedere toets een opstaand
randje geleverd worden) is dit keyboard uitstekent geschikt als er plaatjes op
geplakt moeten kunnen worden. De geplande afmetingen van de CSH II van zo'n
155 mm bij 92 mm houdt in dat het voor toetsen beschikbare oppervlak 140 mm
bij 80 mm groot is. Bij een toetsafstand (hart tot hart) van 20 mm (algemeen
wordt 18 - 20 mm afstand als ideaal beschouwd) geeft dit de mogelijkheid om
een keyboard van 4 x 7 toetsen te realiseren. De ruimte beschikbaar voor de
plaatjes is, als am de toetsen een randje van 2mm wordt gerealiseerd, 18 mm
bij 18 mm. Dit houdt in dat 81% van het keyboard oppervlak benut kan worden
voor het opplakken van de plaatjes.
Aansturing en uitlezing van het membraan keyboard is identiek aan die van het
mechanisch keyboard.
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4. "Touch screen", infr arood scanning van een keyboard oppervlak.
Een zogenaamd "touch screen" gerealiseerd met infrarood scanning, is een van
de mogelijkheden om veld van aanraak-schakelaars te maken.
Een geheel vlak veld waarin de schakelaars met behulp van software kunnen
worden gedefinieerd, wordt omgeven door een rand waarin een array van infra
roodbronnen met daar tegenover een array van infrarooddetectoren. Dit houdt in
dat het keyborad oppervlak ook echt vlak moet zijn. Dit houdt in dat er geen
afscheiding tussen de toetsen kan worden gerealiseerd. Daar echter de infrarood
bronnen en detectoren een afmeting hebben van een aantal millimeter dikte en
meerdere millimeters diepte, zal er een rand om het keyboard ontstaan die zo'n
5 millimeter dik is en zeker meer dan 10 mm breed. Dit houdt in dat bij de
geplande afmetingen van de CSH II, een ruimte voor toetsen overblijft van 120
mm bij 60 mm. Hierop kan men maximaal (met toetsafstand 20 mm) 3 x 6 toetsen
plaatsen, terwijl het voor de plaatjes beschikbare oppervlak nog zo'n 64% be-
draagt.
De verkrijgbaarheid van deze keyboards is matig tot slecht, hebgeen inhoudt dat
het zelf gebouwd moet worden. Een eenvoudige kostenschatting leert dat voor een
matrix van zo'n 20 toetsen al gauw fl. 500,= moet worden uibgetrokken, hebgeen
nodig is voor de infrarood-bronnen, -detectoren en de hardware voor de aanstu
ring. Deze kosten blijven ook zo hoog als er meerdere keyboards gemaakt moeten
worden. Deze manier van scannen is ook energie verbruikend.
Voordeel van deze manier is dat men flexibel is doordat het keyboard software
matig is te definieren. Natuurlijk is het maximaal aantal toetsen beperkt tot
het prudukt van het aantal rij- en kolom-detectoren. Verder kan men de toets
afmeting slechts veranderen door softwarematig een aantal toetsen bij elkaar
te nemen. De levensduur wordt hier niet bepaald door het aantal maal schakelen,
maar door de levensduur van de elektronika (inclusief de infrarood bronnen en
detectoren) •
De hardware benodigt voor dit keyboard is omvangrijker dan voornoemde soorten
van keyboards, daar er voor de aansturing van de infrarood bronnen drivers
nodig zijn en omdat de detectoren ook niet zonder meer aan een micro-processor
systeem kunnen worden gekoppeld. Voor de software is ui tbreiding nodig daar de
toetsen software gedefinieerd moeten worden.
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5. "Touch screen", een folie met daaronder een "cross-wired"-matrix.
Dit keyboard lijkt erg veel op een membraan keyboard. Op een folie worden
draden in banen geplakt, twee folie's worden met een tussenlaag gekruist op
elkaar geplakt. Er kunnen net zoveel toetsen gedefinieerd worden als er krui
singen van draden in de matrix zijn gerealiseerd (produkt van aantal rij- en
kolam-draden). Daar het geen eenvoudig productie-proces is zijn deze keyboards
nogal prijzig. Men moet denken aan een bedrag van fl 1000,= per keyboard.
Men zal dan ook naar dit alternatief van het membraan keyboard uitwijken indien
er een relatief hoog oplossend vermogen van het keyboard wordt vereist.
Indien er een matrix met veel lijnen is gerealiseerd, dan is met de software
de toetsafmeting vr ij te definieren. Dit houdt wel in dat de scanning zowel
hard- als soft-warematig ingewikkeld gaat worden, daar er uitgebreide elektro
nika nodig is voor de aansturing van al de lijnen en uitgebreide software voor
de aansturing en de interpretatie van de bij scanning verkregen informatie.

6.Graphic tablet.
Het graphic tablet is een verfijning van de voornoemde "cross-wired" matr ix.
Zoals de naam al aangeeft, wordt het graphic tablet gebruikt voor grafische
activiteiten. Het heeft dan ook een zeer hoog oplossend vermogen. om dit hoge
oplossend vermogen te benutten moet het graphic tablet met een stift, met een
al of niet magnetisch uiteinde, bediend worden. Bediening kan, als het keyboard
geen magnetische detectie heeft, ook met de hand gebeuren, echter dit zal het
oplossend vermogen weer doen afnemen.
Toepassing van het graphic tablet ligt voornamelijk in de wereld van de com
puter bestur ing (CAD), daar er voor de aanstur ing nogal wat hard- en software
benodigd is. De prijs van het graphic tablet zal mede hierdoor liggen in de
orde van fl. 6,000.= tot over de fl. 10,000.=.
Graphic tablets komen veelal voor in de standaard maten AO, A1, A2, A3 en A4.
Kleinere afmetingen dan A4 ben ik niet tegengekomen.
Het graphic tablet kan heel goed van plaatjes voorzien worden, daar het hele
oppervlak daarvoor beschikbaar is. Het is niet zinvol am het graphic tablet
te voorzien van randjes am de toetsen, tenzij men die softwarematig ook negeert
, daar anders deze randjes ook als toets zu1len reageren.
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eonclusies.

De eigenschappen van de verschillende keyboards zijn nog eens in korte vonn
opgesomd in tabel 1.
Om tot een juiste keuze van het keyboard voor de eSH II te komen, moeten we een
paar eisen nog even aanhalen.
- het apparaat moet zo klein mogelijk worden.
- het spraakhulpmiddel moet, am cammerciele haalbaarheid zo groot mogelijk te

maken, zo goedkoop mogelijk te realiseren zijn. Ook commerciele verkrijgbaar-
heid van de camponenten is een belangrijk punt.

- ten aanzien van de gewenste flexibiliteit van het keyboard kan gesteld worden
dat, aangezien men in het algemeen niet meer dan zoln 20-tal toetsen kan ont-
houden en men toch zo veel mogelijk zinnen onder handbereik wil hebben, zal
het vereiste aantal toetsen voor de eSH II in de orde van een 20-tal liggen.
Mede amdat het probleem van de alternatieve bediening nog niet in deze fase
van het onderzoek aan de orde zal komen.

- bij de eBH I is gebleken dat de plaatjes op de toetsen van wezenlijk belang
zijn. Daaram is het noodzakelijk zoveel mogelijk ruimte op het keyboard te
kunnen gebruiken voor de plaatjes.

- het keyboard moet vuil- en vochtbestendig zijn.
- de toetsen moeten voelbaar omlijnd zijn am gemakkelijk een toets op het

gevoel te kunnen vinden.

Aan de hand van deze eisen kunnen we de verschillende soorten keyboards even
vergelijken. Het mechanisch keyboard valt af vanwege zijn inbouwdiepte en
zijn slechte vuil- en vochtbestendigheid. Ook het kleine toetsoppervlak bij de
gegeven afmetingen (betekent kleine plaatjes op de toetsen) en de pr ijs geven
reden am naar een alternatief te zoeken.
Het keypad heeft wat betreft vuil- en vochtbestendigheid en prijs een wat
gunstiger perspectief, echter door de grote dikte en de bij gegeven afmetingen
toch wat ger inge toetsafmetingen (voor de mechanische stabili teit kunnen de
toetsen niet te veel van het keypad oppervlak in beslag nemen), is dit geen
echt alternatief voor het mechanisch keyboard.
Het membraan keyboard is weI een echt alternatief voor het mechanisch keyboard
daar het een dikte van slechts 1 mm heeft, zeer goed vuil- en vochtbestendig is
, bij grote series (denk aan ongeveer 500 stuks) zeer goedkoop is en percentu-
eel een groot gedeelte van het oppervlak beschikbaar is voor het oPPlakken van
de plaatjes.
Het infrarood scannent "touch screen" heeft een redelij ke dikte, maar komt
vanwege zijn prijs, camplexiteit en behoorlijk dikke rand die de hardware in
neemt rondom het toetsenveld niet in aanmerking als alternatief voor het
mechanisch keyboard.
Het "touch screen" met de "cross-wired" matrix heeft eigenschappen die dicht
in de buurt liggen van het membraan keyboard. ZO zijn de vuil- en vochtbesten
digheid, het grote oppervlak dat beschikbaar is voor de plaatjes en de afme
tingen zeer gunstig te noemen. Daarnaast is de flexibiliteit van dit keyboard
groter dan dat van een membraan keyboard. De prijs en de voor een flexibele
keyboard-indeling benodigde hardware zijn echter nadelige eigenschappen van
dit keyboard. Ook di t "touch screen" is een alternatief voor het mechanisch
keyboard.
Het graphic tablet kan hier gezien zijn prijs verder onbesprOken blijven.
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Aangezien voor de CSH II eisen als compactheid en het vooruitzicht van
goedkope produktie in de toekomst zwaarder wegen dan flexibiliteit van het
keyboard is de keus voor het membraan keyboard als opvolger van het mechanisch
keyboard een logische.

R.Waterham/H.Ossevoort
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mechanisch keypad membraan "touch screen" graphlc
keyboard keyboard infrarood cross-wi red tablet

afmeting (dikte) 10-20 10-20 1 5 1-3 10-50

mm.

toetsenaanta1 vast vast vast software software softw.
inste1baar inste1baar inste1-

baar

vuil- en slecht goed zeer matig zeer goed

vochtbestendig goed goed

prijs f1 100 f1 100 f1 20 f1 500 f1 1000 f1 6000
/10,000

verkrijgbaarheid goed goed goed matig matig goed

vereiste hardware latch latch latch canp1ex canp1ex serial
buffer buffer buffer inter-

face

vereiste software eenv • eenv. eenv. ui tgebr. uitg • ui tg •
.. ,.. ........ inn Rt'" I'In. scan. scannin~ scan. scan.

Tabe1 1: Eigenschappen van de verschi11ende keyboards.
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