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Summary.

"Realization of a tactile display for the auditory handicapped."

This report describes the design of a prototype of a portable
sensory aid, that, in its ultimate form, should provide the
auditory handicapped with tactually encoded information about
speech and environmental sounds.
The first step in the design procedure consisted of an extensive
study of the available literature. From this study, several
important design criteria could be deducted: first, we were able
to select the place on the human body where the display was going
to be placed. The study also resulted in more clarity about the
information, contained in the speech signal that should be
encoded. Finally, we could deduct a set of requirements for the
tactile display and for its actuators.
Vibrotactile attempts in transmitting speech information to the
deaf by means of a portable vibrotactile aUditory prosthesis
usually foundered on the extensive power consumption of the
transducers. After comparing all transducers in tactile displays
described in literature, a ceramic trilaminar transducer, known as
"bimorph" , was selected.
Thus, a tactile display, consisting of a 6 x 4 matrix of
bimorph-stimulators, was designed and built. This display was
intended for the use on the upper leg, but could be placed on the
forearm as well.
The design of the electrical circuit that should take care of the
actuation of the bimorphs in the display is described. However,
the power consumption of this circuit is not yet low enough to
make full portability of the display and circuitry possible.
Several recommendations concerning possible modifications to the
circuitry, in order to obtain a lower power consumption, are
discussed.
Finally, some relatively simple experiments with the tactile
display were conducted. These experiments and their promising
results are discussed.
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Samenvatting.

Dit verslag beschrijft het ontwerp, de realisering en een eerste
evaluatie van een prototype van een draagbaar sensorisch hulp
middel, dat, in zijn uiteindelijke vorm, auditief gehandicapten
van tactiel gecodeerde informatie met betrekking tot spraak en
omgevingsgeluiden voorziet.
De eerste stap in de ontwerpprocedure bestond uit een zeer
uitgebreide studie van de beschikbare literatuur. Met behulp van
deze studie konden verscheidene belangrijke ontwerpcriteria worden
afgeleid: in de eerste plaats waren we in staat om de plaats op
het menselijke lichaarn, waar het display aangebracht zou gaan
worden, te selecteren. De studie resulteerde ook in meer
duidelijkheid over de in het spraaksignaal gevatte informatie,
die gecodeerd zou moeten worden. Tenslotte konden we een aantal
eisen afleiden voor het display en de transducers waar het display
uit zou gaan bestaan.
Pogingen om spraakinformatie door middel van een draagbare
vibrotactiele auditieve prothese aan auditief gehandicapten aan te
bieden, liepen tot nog toe meestal stuk op de zeer hoge vermogens
opnarne van de transducers. Nadat ik alle in de literatuur
beschreven typen van in displays gebruikte transducers had
vergeleken, werd er een keuze gemaakt voor een kerarnische,
trilarninaire transducer, die bekend staat onder de naarn "bimorph".
Daarmee werd een tactiel display, dat bestond uit een matrix van
6 bij 4 van deze bimorph-stirnulatoren, ontworpen en gebouwd. Het
display werd ontworpen voor het gebruik op het bovenbeen, maar kan
eveneens op de onderarm geplaatst worden.
Het ontwerp van de elektronische schakeling, die de bimorphen in
het display moet gaan aansturen, wordt beschreven. De vermogens
opname van deze schakeling is echter nog niet laag genoeg om de
volledige draagbaarheid van display en aanstuurschakeling mogelijk
te maken. Er worden verschillende aanbevelingingen gedaan
betreffende modificaties aan deze schakeling om te komen tot een
lagere vermogensopname.
Tenslotte werden er een aantal redelijk eenvoudige experimenten
met behulp van het display verricht. Deze experimenten en hun
veelbelovende resultaten worden besproken.
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Hoofdstuk 1: Inleiding.

1.1: Kader van het onderzoek.

De vakgroep Medische Elektrotechniek van de faculteit

Elektrotechniek aan de TUE is een vakgroep die haar

onderzoeksactiviteiten voornamelijk concentreert op een drietal

projekten. Aan elk van deze drie projekten werkt een

projektgroep. Deze drie projekt(groep)en zijn de volgende:

- Afbeeldingstechnieken in de geneeskunde,

- Servo-anesthesie/anesthesiedieptemeting,

- Medisch-technische instrumentatie ten behoeve van gehandicapten.

Ik heb mlJn afstudeerwerk verricht binnen de laatste projektgroep,

die zich bezighoudt met het ontwikkelen van speciale nieuwe en/of

het aanpassen van bestaande elektrische (elektronische)

apparatuur, die een rol kan spelen in de communicatie tussen een

gehandicapte en zijn/haar omgeving. "Communicatie" moeten we

hierbij in de ruimste zin van het woord opvatten, zoals blijkt uit

een greep uit de projekten waar de projektgroep zich mee bezig

houdt:

- het ontwikkelen van een goedkope spraakherkenner ten behoeve van

het spraakgestuurd maken van elektrische en elektronische

apparatuur voor bediening door motorisch gehandicapten.

- het voorzien van een elektronische weegschaal van kunstmatige

spraakuitvoer om deze bruikbaar te maken voor visueel

gehandicapten.

- in samenwerking met het I.P.O. wordt in een interfacultaire

werkgroep onder andere gewerkt aan het projekt "tactiele

informatie-overdracht" , waarin wordt onderzocht of het op

enigerlei manier aanbieden van spraakinformatie aan auditief

gehandicapten via de tastzin, deze mensen beter in staat stelt
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te communiceren met hun omgeving.

Mijn afstudeerwerk was onderdeel van het laatste projekt, en een

ondersteuning van het promotiewerk van ir. R. Mathijssen.

1.2: Doelstelling.

Alhoewel de schattingen over het exacte aantal uiteenlopen, mogen

we stellen dat er in Nederland ca. 12.000 doven zijn (Breed &

Swaans-Joha, 1986). Ret begrip "doof" zou ik daarbij als voIgt

willen definieren: iemand is doof wanneer hij, zelfs met gebruik

van hulpmiddelen, niet in staat is om een spreker te verstaan,

zonder die spreker aan te kijken. Over de gehele wereld zijn een

aantal onderzoekers bezig met het ontwikkelen van een prothese

voor deze categorie van mensen die dit verlies geheel of

gedeeltelijk kan cornpenseren. Recentelijk heeft de ontwikkeling

van de zogenaamde cochlear implants voor een opleving in deze

researchactiviteiten gezorgd. Alhoewel een aantal mensen grote

verwachtingen koestert met betrekking tot deze cochlear implants

is het op het ogenblik zo, dat in principe aIleen die groep van

auditief gehandicapten, waarbij het gehoorszintuig vanaf de

gehoorszenuw tot en met de hersenen nog in tact is, in aanmerking

komt voor de implantatie van een dergelijke prothese, mits ze niet

doof geboren en niet te oud zijn. Bovendien is het nog niet

duidelijk of een auditief gehandicapte met een cochlear implant

altijd beter geholpen is dan met een andere, minder (of niet-)

invasieve prothese.

Een ander punt dat te denken geeft, is dat een aantal mensen met

een zwaar tot volledig gehoorsverlies toch gebruik maakt van een

conventioneel gehoorapparaat, en toch profijt heeft van dit

gebruik. Er zijn aanwijzingen dat niet de geluidsproduktie van het

gehoorapparaat, maar de trillingen die het apparaat veroorzaakt
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tijdens de produktie van dit geluid, door deze mensen worden

waargenomen via een "tactiel kanaal" (de tastzin). Alhoewel het

gehoorapparaat niet speciaal ontworpen is om de tastzin te

prikkelen, heeft die groep gebruikers klaarblijkelijk toch soms

baat bij het dragen ervan.

Bij een aantal onderzoekers (ook op de TUE) rees nu de vraag of de

tastzin zou kunnen worden aangewend voor het overdragen van

spraak- en geluidsinformatie. Als hierop bevestigend geantwoord

kan worden, zou er dan een a~paraat ontwikkeld kunnen worden, dat

optimaal gebruik zou kunnen maken van de mogelijkheden die

stimulatie van de tastzin biedt?

Het doel van mijn afstudeeropdracht was om (een gedeelte) van een

dergelijke prothese voor totaal doven te ontwikkelen, en weI het

gedeelte dat uiteindelijk op de huid geplaatst zou worden en aldus

zorg zou dragen voor het stimuleren van de tastzin, het zogenaamde

tactiele display. Ook het ontwerpen van de aansturing van dit

display was een deel van mijn opdracht. Een ander gedeelte van de

prothese, dat zorg draagt voor de (ingangs-)signaalbewerking, was

op het moment van aanvang van mijn afstuderen in ontwikkeling. Het

verzorgen van de communicatie van het display met dit laatste

gedeelte tenslotte, was het laatste gedeelte van m1]n

afstudeeropdracht. Het display zou draagbaar moeten zijn, zodat de

gebruiker de mogelijkheid heeft om het display de gehele dag te

dragen om aldus voldoende getrained te kunnen worden in het

gebruik ervan.

Mijn taak bestond uit het selekteren van de stimulatieplaats (de

plaats op het lichaam waar het display aangebracht gaat worden),

de te gebruiken stimulatoren en stimulatiemethode, het bepalen van

de vorm van het display, het ontwerpen van de aansturing ervan,

het verzorgen van de communicatie met het signaalverwerkings-



9

gedeelte en het doen van een aantal experimenten om na te gaan of

het display aan de tijdens de ontwerpprocedure gehanteerde eisen

voldeed.

1.3: Fasering van het onderzoek.

Zoals uit de omschrijving van mijn afstudeeropdracht en -taak is

af te leiden, kende het ontwerpproces van het tactiele display een

zekere fasering. Ik heb getracht om in dit afstudeerverslag

dezelfde fasering aan te houden.

Hoofdstuk 2 beschrijft het literatuuronderzoek dat voorafging aan

het eigenlijke ontwerpproces. In hoofdstuk 2 vinden we een

overzicht van de geschiedenis van de research naar tactiele

hulpmiddelen en een beschrijving van de state-of-the-art. Ook

behandelt dit hoofdstuk aIle criteria die van belang zijn bij de

selectie van een geschikte stimulatieplaats. Tenslotte treffen we

in dit hoofdstuk een set van algemene eisen aan, waar het tactiele

display aan moet voldoen en een daarvan afgeleide set van eisen

voor de transducers waaruit het display opgebouwd zal worden.

De hoofdstukken 3 en 4 beschrijven de afweging van het aantal

mogelijk inzetbare transducers en presenteren het type transducer

dat in het display toegepast zal gaan worden.

Hoofdstuk 5 gaat aan de hand van de bouwtekeningen dieper in op

het mechanische ontwerp en het uiterlijk van het display.

Hoofdstuk 6 handelt over het andere gedeelte van mijn

afstudeeropdracht, narnelijk het ontwerpen van de aansturing van

(de bimorphen in) het display.

In hoofdstuk 7 treffen we een beschrijving aan van de experirnenten

die we met behulp van het display gedaan hebben en een discussie

van de resultaten die deze experimenten opgeleverd hebben.

In hoofdstuk 8 tens lotte, vinden we de conclusies die we uit het
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gedane onderzoek kunnen trekken en een aantal aanbevelingen die

van belang kunnen zijn bij een eventuele continuering van dat

onderzoek.

1.4: Toelichting voor de lezer.

De in het voorgaande beschreven afstudeeropdracht bestrijkt een

groot aantal wetenschappelijke disciplines: elektrotechniek,

werktuigbouwkunde, biologie, materiaalkunde, (zelfs een beetje)

psychologie, etc. Bij het vergaren van informatie heb ik contact

gehad met een aantal mensen uit deze verschillende disciplines.

Tijdens deze contacten vond er een grote overdracht van

feitenkennis plaats, in het bijzonder van feiten die niet of

moeilijk in de literatuur terug te vinden zijn. Alhoewel ik zo

volledig mogelijk heb trachten te zijn in de verslaglegging, kan

het om deze reden voorkomen dat er in het verslag melding wordt

gemaakt van bepaalde feiten of dat er bepaalde beweringen worden

gedaan, waarbij geen vermelding van de literatuur waarin het

gestelde is na te slaan voorkomt.

Tevens wil ik op deze plaats al diegenen bedanken, die door het

aan mij verstrekken van deze informatie een wezenlijke bijdrage

hebben geleverd aan mijn afstudeeronderzoek, zonder al deze mensen

met naam te noemen.
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Hoofdstuk 2: Ontwikkelinqen in de research naar tactiele displays.

In dit hoofdstuk zullen we allereerst de historie van de research
naar tactiele hUlpmiddelen bekijken. Als onderdeel hiervan heb ik
getracht om de verschillen in displays in een aantal klassen te
rubriceren. Vervolgens onderzoeken we, om een antwoord te krijgen
op de vraag waar we het display het beste kunnen plaatsen, een
aantal eigenschappen van de huid op verschillende plaatsen van het
lichaam. Daarna buigen we ons over de vraag welke informatie we
het beste aan de huid kunnen aanbieden. Dit gebeurt aan de hand
van een aantal korte beschrijvingen van reeds gerealiseerde
displays, waarbij tevens cen vergelijkend onderzoek naar de
prestaties van een aantal verschillende displays aan de orde komt.
Tenslotte kunnen we, het voorafgaande in ogenschoav nemende, een
aantal algemene eisen voor het door ons te ontwerpen display
formuleren, alsook voor de transducers waaruit dit display
opgeboavd zal moeten gaan worden.

2.1: Geschiedenis.

Een veel voorkomende cyclus van gebeurtenissen in de research is

die van een bepaalde ontdekking die tot een behoorlijke hoeveel

heid enthousiasme leidt, waarna deze weer afneemt als uit

evaluaties blijkt dat de nieuwe ontdekking niet helemaal aan de

verwachtingen voldoet. De experimentele resultaten hoeven niet

geheel negatief te zijn, maar tegen de tijd dat deze resultaten

bekend worden gemaakt, is de aanvankelijke geestdrift alweer

gedoofd, totdat de gehele cyclus op een bepaald moment weer

opnieuw begint.

Ook het onderzoek naar tactiele hulpmiddelen voor auditief

gehandicapten kent een dergelijk cyclisch patroon. De allereerste

golf van enthousiasme barstte al gauw los nadat men ontdekt had

dat men de trillingen van een spraaksignaal kon voelen door het

trillende diafragma van een van de eerste telefooncapsules aan te

raken. De mogelijkheid om te communiceren via de tastzin in plaats
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van via het gehoor prikkelde de verbeelding van de onderzoeker

Gault (1926) en deze legde door middel van zijn werk een basis

voor verder onderzoek door toekomstige wetenschappers. Zijn eerste

artikelen op dit gebied weerspiegelden zijn enthousiasme over de

mogelijkheden van tactiele communicatie en diverse dovenscholen

gingen over tot het gebruik van de "Teletactor" , een 66nkanaals

tactiel communicatiehulpmiddel dat door Gault ontwikkeld was

(Plouer, 1934).

In deze allereerste experimenten werd het spraaksignaal direkt

doorgegeven aan een 66nkanaals vibrator. De evaluaties van de

experimenten kwamen niet overeen met de hoge verwachtingen, die de

eerste onderzoeksartikelen gesteld hadden. Het bleek namelijk, dat

slechts een beperkte hoeveelheid informatie kon worden

overgebracht met behulp van een dergelijke eenvoudige 66nkanaals

vibrator. De huid bleek namelijk slechts gevoelig voor een kleine

range van frequenties. AIleen aanwijzingen over prosodie en enkele

segmentele aanwijzingen (veelal duurinformatie) konden betrouwbaar

worden overgebracht. Aan de ene kant bleef er dus geen spaander

heel van de hoop om een 66nkanaals apparaat aan te wenden als

vervanging van het gehoorszintuig, terwijl er aan de andere kant

een toepassing met positief resultaat voor dit apparaat werd

gevonden als hulpmiddel bij het spraakafzien. Ook als pedagogisch

hulpmiddel voor auditief gehandicapten bij het leren spreken kon

het apparaat gebruikt worden.

Nadat ze de beperkingen van een 66nkanaals apparaat onder ogen

gezien hadden, ontwikkelden Gault en Crane (1928) een meerkanaals

systeem waarbij de signalen in verschillende frequentiebanden aan

verschillende vibratoren werden aangeboden. Dit apparaat verwierf

bekendheid onder de naam "tactiele vocoder". Tegen de tijd echter

dat Gault en Crane hun tactiele vocoder hadden ontwikkeld, was de

algemene interesse voor de overdracht van spraak door middel van
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tactiele kanalen sterk afgenomen en ook de research op dit gebied

verrninderde aanzienlijk.

De belangstelling leefde echter twee decennia later weer op. Toen

narnelijk boog Norbert Wiener zich over het probleem van de

tactiele inforrnatie-overdracht en hij startte het projekt "Felix"

in het Massachusetts Institute of Technology (Weisner et al.,

1949; Wiener et al., 1949-1951). Een aantal toegewijde

onderzoekers bleven weI interesse tonen (Geldard, 1957, 1960;

Guelke & Huyssen, 1959), maar van een echte opleving was pas

sprake in de vroege zestiger jaren. Studies, verricht in die tijd

(Pickett, 1963; Pickett & Pickett, 1963) toonden aan dat de

tactiele vocoder weI enige spraakinforrnatie kon overbrengen, maar

dat hij voornamelijk gebruikt zou moeten worden als supplement bij

het liplezen en als een hUlpmiddel bij de spraaktraining van

auditief gehandicapten. Deze resultaten waren in essentie dezelfde

als de vele jaren eerder door Gault en zijn medewerkers verkregen

resultaten. Het gevolg was dat de interesse voor tactiele

spraakoverdracht, door de uitblijvende resultaten, weer afnarn.

Een van de weinige onderzoekers die interesse bleef houden in

tactiele hulpmiddelen gedurende deze periode was Arthur Boothroyd.

Verbonden aan het Clarcke Institute for the Deaf ontwikkelde en

testte hij verscheidene sensorische hulpmiddelen. Een hiervan was

een draagbaar eenkanaals apparaat dat bestond uit een hoog

verrnogens gehoorapparaat en uit een vibrator, die in de hand

gedragen diende te worden. De resultaten wezen uit dat zeer

slechthorenden een verbetering in gevoeligheid voor geluid van

20 dB verkregen met dit tactiele hulpmiddel in vergelijking met de

conventionele gehoorapparaten. In een klinische opzet leverde het

apparaat bovendien een verbetering in de discriminatie van timing

patronen en een vergrote contrOle over de stern op.
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De toename in de toepassing van cochlear implants gedurende de

zeventiger jaren bracht ook een hernieuwde interesse in tactiele

"gehoorapparaten" met zich mee. Een cochlear implant wordt, zoals

de naam al aangeeft, door middel van een chirurgische ingreep

aangebracht en aldus diende de vraag zich aan of een auditief

gehandicapte (die in aanmerking zou komen voor implantatie van een

cochlear implant) niet net zo goed geholpen zou kunnen worden met

een non-invasieve prothese. De genoemde hernieuwde interesse heeft

tot op heden stand gehouden, terwijl aIle experimentele procedures

breder van opzet zijn geworden. ~erder heeft de technologische

vooruitgang ook enkele belangrijke veranderingen teweeg gebracht

in het ontwerp van tactiele hulpmiddelen. Nieuwe typen transducers

of transducersystemen zijn ontwikkeld, zoals de piezoelektrische

vibrator (Ifukube & Yoshimoto, 1974), het miniatuur

tweedimensionale vibratorarray (Bliss et al., 1970) en het

draagbare eendimensionale array (Boothroyd, 1985). Andere

belangrijke ontwikkelingen vormen het gebruik van elektrocutane

stimulatie (Saunders, Hill & Simpson, 1976; Sparks et al., 1978;

Sparks et al., 1979) en het gebruik van microprocessoren om

kleine, draagbare units te voorzien van geavanceerde signaal

verwerkingscapaciteiten (Engebretson & O'Connel, 1986; Yeung,

Boothroyd & Redmond, 1988).

2.2: Typen displays.

Indien we de aard van de tactiele displays nader beschouwen,

kunnen we drie fundamenteel verschillende typen displays aangeven.

In de eerste plaats kennen we het zogenaamde eenkanaals display,

dat gebruik maakt van een direkte codering van het spraaksignaal:

het geluid wordt - al dan niet versterkt - doorgegeven aan een

vibrator. In de tweede plaats is daar het spectrale display, ook

weI tactiele vocoder genoemd. Bij dit type van display wordt het



15

spectrum van het spraaksignaal - al dan niet gecodeerd 

weergegeven op een rij of matrix van stimulatoren (zowel

vibrotactiele als elektrocutane stimulatie). Naast dit type van

display wordt er ook gewerkt aan de ontwikkeling van een

spraakverwerkend ("speech-processing") tactiel display. Via dit

display worden bepaalde "features" van het spraaksignaal (denk

daarbij bijvoorbeeld aan grond- en formantfrequenties etc.) aan de

huid aangeboden.

De spectrale displays kunnen we ook weer in een aantal typen

onderverdelen. Reed, Durlach en Braida (1982a) onderscheiden de

zogenaamde lineaire, planair-statische en planair-dynamische

displays (zij noemen de laatste categorie de "planar-swept"

displays). In een lineair display wordt gebruik gernaakt van een

eendimensionaal array (een rij) van vibratoren. In deze rij

vertegenwoordigt elke vibrator een frequentieband, terwijl de

trillingsamplitude van elke vibrator het vermogen in die

frequentieband weergeeft. Er moet van tevoren weI enige

compressie van het dynamische bereik plaatsvinden want het

dynamische bereik van spraak (ca. 50 dB) is groter dan dat van de huid

(36 dB) (Sherrick, 1984a). AIle vroegere rneerkanaals displays

waren van dit type (Gault & Crane, 1928; Guelke & Huyssen, 1959;

Pickett & Pickett, 1963; Saunders et al., 1976; Wiener et al.,

1949-1951).

In een planair display wordt gebruik gemaakt van een twee

dimensionaal array van vibratoren. Elke kolorn in dit display

vertegenwoordigt een bepaalde frequentieband. De tweede dirnensie

van dit display kan gebruikt worden om tijd of amplitude weer te

geven. In een planair-statisch display wordt de amplitude langs

deze tweede dimensie weergegeven. De amplitude kan worden

weergegeven door middel van geheel gevulde staven, we spreken dan

van een "bar-graph" display, of door middel van een vibrator in
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elke kolom in een zogenaamd "contour" display (zie figuur 2.1). In
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flquur 2.1: "Bar graph"- en "conlour"-dlsplay.

een bar-graph display vorrnen aIle actieve vibratoren in elke kolom

een "staaf" , waarvan de hoogte het verrnogen in de corresponderende

frequentieband aangeeft. In een contour display is slechts een

vibrator per kolom actief, waarvan de positie in die kolom het

verrnogen in de corresponderende frequentieband aangeeft.

Planair-statische staaf displays zijn gebruikt door Yeni-Komshian

& Goldstein (1977), Snyder et al. (1982) en Clements et al.

(1982), terwijl Sparks et al. (1978) een planair-statisch contour

display gebruikten. Een vergelijkend onderzoek heeft uitgewezen

dat contour-displays tot betere prestaties leiden dan

staaf-displays (Green et al., 1983).

In het planair-dynarnische display correspondeert elke rij van de

matrix van vibratoren met een eendimensionaal spectrum-display

(zie vorige pagina) voor een bepaald moment in de tijd. De

volgende rij geeft het spectrum op het volgende moment in de tijd

aan. Er wordt dus een bepaald window in de tijd van N

opeenvolgende "momentopnamen" (indien er N rijen zijn) aan de huid

aangeboden. Als aIle rijen van de matrix actief zijn, heeft het
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display een dynamische aard in die zin dat het patroon van de

trillingen die het spectrum van het spraaksignaal weergeven over

de huid beweegt. In de praktijk wordt als waarde voor N meestal 5

of 6 genomen. Indien er dan bijvoorbeeld elke 20 ms nieuwe

informatie wordt aangeboden, betekent dat, dat er een tijdwindow

van ca. 100 ms over de huid beweegt. Dit type van display is

gebruikt door Clements et ale (1982), Ifukube (1982), Kirman

(1974) en Spens (1977). Experimentele resultaten die zouden kunnen

aantonen dat een planair-dynamisch display superieur is aan een

planair-statisch display of vice versa zijn echter (nog ?) niet

voorhanden. (Meer over experimenten en resultaten in 2.4).

Spraakverwerkende displays kunnen we in verscheidene vormen

tegenkomen. We kunnen echter grofweg een onderverdeling in twee

typen maken. In de eerste plaats kennen we de zogenaamde

fonetische displays. Deze categorie van displays biedt bepaalde

"features" van het spraaksignaal aan de huid aan. Tactiele

displays die de fundamentele frequentie (grondfrequentie; Fa) van

het spraaksignaal aan de huid aanbieden worden het meest in de

literatuur beschreven (Boothroyd & Hnath, 1986; Rothenberg &

Molitor, 1979; Spens, 1976; Stratton, 1974; Willemain & Lee,

1972). Voor dit doel werden zowel een- als meerkanaals displays

aangewend. Andere features van het spraaksignaal die gebruikt

werden, zijn onder andere formantfrequenties (F
1

, F
2

) (Kirman,

1974), fricatieve of "wrijfklanken" (Ling & Sofin, 1974),

stemhebbend-/stemloosheid, nasaliteit en totale spraak output

(Miller, Engebretson & De Filippo, 1974).

De tweede categorie van spraakverwerkende displays wordt gevormd

door de zogenaamde articulatorische displays. Deze displays

presenteren articulatorische bewegingen die bij de spraakproduktie

gemaakt worden aan de huid. Een voorbeeld van deze soort van

displays is het kunstmatige TADOMA-display. (NB: TADOMA is een
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comrnunicatiemethode, voornamelijk gebruikt door doof-blinde

personen, waarbij de "luisteraar" articulatorische bewegingen van

de spreker waarneemt door zijn duim op de lippen van de spreker te

plaatsen, terwijl zijn vingers rusten op diens gezicht en hals. Ik

zal hier echter niet verder op ingaan. Zie Alcorn (1932) en Reed

et ale (1982b) voor verdere informatie).

Ondanks aIle lopende onderzoeken zijn er nog steeds een aantal

fundamentele vragen die opgelost dienen te worden alvorens

overgegaan kan worden tot het ontwerpen van een adequaat tactiel

display. De vragen waarop men nog geen antwoord heeft, zijn die

van de optimale vorm van het display, de optimale plaats op het

lichaam waar de informatie kan worden aangeboden, welke informatie

over het spraaksignaal het beste aangeboden kan worden en de

effecten van het dragen van een tactiel display op lange termijn

(Sherrick, 1984).

Bij het ontwerpen van tactiele sensorische hulpmiddelen dient men

altijd de functie van het apparaat in het oog te houden. Wordt het

hulpmiddel gebruikt om het gehoor te vervangen of om het aan te

vullen? Is het bedoeld als een hUlpmiddel bij het liplezen of bij

de training van de spraakproduktie? Als het tactiele display

gebruikt wordt als hulpmiddel bij het liplezen, rijst onmiddellijk

de vraag of men nog gebruik wil maken van het residuale gehoor van

de gebruiker, voorzover dit aanwezig is natuurlijk. Experimenten

met normaal horende personen hebben uitgewezen dat de prestaties

in het liplezen aanzienlijk verbeteren indien men naast de visuele

informatie de fundamentele frequentie van het spraaksignaal (Fa)

auditief aanbiedt (Breeuwer & Plomp, 1986; Grant et al., 1985;

Risberg, 1974; Rosen et al., 1987). De opzet van ons onderzoek is

echter zodanig, dat we een tactiel display voor auditief

gehandicapten die geen residuaal gehoor meer hebben trachten te

ontwerpen, dat als hulp bij het liplezen gebruikt dient te worden.
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De mogelijkheid om deze grondfrequentie via de tastzin aan te

bieden is natuurlijk erg attractief voor personen met onvoldoende

residuaal gehoor om deze grondfrequentie auditief waar te nemen

(Boothroyd & Hnath, 1986; Grant et al., 1986). Een bijkomend

voordeel van deze aanpak is dat de grondfrequentie van het

spraaksignaal vrij gemakkelijk automatisch bepaald kan worden met

een hoge graad van betrouwbaarheid. Een praktisch probleem echter,

dat om een oplossing vraagt, is dat van het automatisch bepalen

van Fo uit het akoestische spraaksignaal in een met ruis (rumoer)

of nagalm behepte ruimte.

Zoals we in het voorafgaande hebben kunnen lezen, zijn er heel wat

vragen die beantwoord moeten worden alvorens we kunnen beginnen

met het ontwerpen van een tactiel hulpmiddel voor auditief

gehandicapten. Op elk van deze vragen afzonderlijk zullen we in de

nu volgende paragrafen ingaan, te beginnen met de kwestie van de

selectie van de plaats op het lichaarn waar het display het beste

(lees: met het meeste profijt voor de gebruiker) aangebracht kan
worden.

2.3: Waar het display te plaatsen?

Alvorens we een gemotiveerde keuze kunnen maken voor een plaats op

het lichaam waar het tactiele display gedragen zal gaan worden,

zullen we eerst enige gegevens over de huid op de verschillende

plaatsen van het menselijk lichaam moeten verzarnelen. De keuze

voor een bepaalde lichaamsplaats kan narnelijk worden gemaakt op

basis van een afweging van een aantal factoren: de absolute

gevoeligheid aldaar, het spatieel oplossend verrnogen en de

verwerkingscapaciteit, terwijl de cosmetische acceptabiliteit (of

aanvaardbaarheid) ook een belangrijk aspect is voor gehandicapten.

Tot op heden echter zijn er erg weinig pogingen gedaan om de
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patroonverwerkings- en patroonherkenningscapaciteiten van de huid

op verschillende lichaamsplekken op een systematische wijze te

onderzoeken. Onderzoekers hebben dikwijls moeten aannemen dat

resultaten die op een bepaalde lichaamsplaats verkregen werden,

ook geldig waren op andere plaatsen, omdat er geen bewijs voor het

tegendeel voorhanden was.

Er zijn vanzelfsprekend vele verschillen tussen verschillende

plaatsen voor stimulatie, zoals de grootte van het homogene stuk

huid, de innervatiedichtheid en het relatieve aantal neurale

units. Ook de manier waarop we verschillende stukken huid kunnen

gebruiken varieert. Zo kunnen we met onze handen iets grijpen of

betasten, terwijl we bijvoorbeeld met de rug of het bovenbeen

aIleen druk waarnemen. Deze verschillen doen ons vermoeden dat:

(1) de aanname dat verschillende lichaamsplaatsen eenzelfde

prikkelverwerkingsvermogen vertonen niet met zekerheid gemaakt

kan worden en

(2) het moeilijk zal zijn om verschillen tussen lichaamsplaatsen

aan een enkele oorzaak toe te schrijven.

De meerderheid van de studies die verschillende plaatsen van het

lichaam onderzocht hebben met vergelijkbare tactiele stimuli

hebben te maken met drempelmetingen van diverse aard of met

veranderingen in de stimulatiegrootte of waargenomen afstand bij

verandering van een van de stimulusgrootheden. In de eerste

categorie vallen de studies van weinstein (1968), die

verschillende soorten van spati~le "scherpte" voor statische

puntprikkels op diverse lichaamsplaatsen heeft gemeten. Solomonow

(1977) deed dezelfde metingen met dynamische puIsvormige prikkels.

Verillo (1966) heeft de tactiele gevoeligheid voor vibratie (de

zogenaamde vibrotactiele gevoeligheid) van gladde (hand) en harige

huid (onderarm) gemeten. In de volgende paragraaf zal ik iets

dieper ingaan op deze categorie van metingen.
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In de tweede categorie vallen de studies van Green (1983), die de

perceptie van de afstand van twee drukstimuli op verschillende

plaatsen van het lichaam heeft onderzocht. De resultaten wezen op

een compressie van waargenomen afstand op de onderarm, de dij, de

handpalm en de buik. Ik zal hier echter niet verder op ingaan

omdat de resultaten niet van primair belang voor ons onderzoek

zijn.

2.3.1: Drempelmetingen.

De gevoeligheid van de huid voor tactiele stimuli hangt van een

aantal factoren af, inclusief de mechanische eigenschappen van de

huid zelf. De dikte van de opperhuid en de aard van het

onderliggende weefsel (bot-, spier- of bindweefsel) beYnvloeden de

tastgevoeligheid. Bovendien varieert de gevoeligheid van de huid,

de aard van de weefsels daargelaten, ook van plaats tot plaats op

het lichaam, vermoedelijk afhankelijk van de innervatiedichtheid

en de typen van mechanoreceptoren aldaar.

De absolute drempel voor aanrakingsgevoeligheid blijkt zeer klein

te zijn, maar toch aanzienlijk over de diverse lichaamsplaatsen te

varieren. Deze absolute drempel kan gemeten worden met behulp van

de zogenaamde von Frey esthesiometer en blijkt het kleinste te

zijn op het gezicht (in het bijzonder op de neus) en het grootst

op de lage extremiteiten (de voetzool en de grote teen), zoals

blijkt uit tabel 2.1 en figuur 2.2 (Weinstein, 1968). In deze

tabel en dit figuur vinden we per lichaamsdeel de kracht die we

moeten uitoefenen om een waarneembare aanraking te veroorzaken. De
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Tabel 2.1. De absolute aanrakingsgevoeligheid als funktie van
de lichaamsplaats (volgens Weinstein, 1968).

T,'uch sens.
force (mgl

Nose
Upper lip
Cheek
Forehead
Belly
LillIe finger
Breast
Middle finger
Back
Ring finger
Thumb
Shoulder
Index finger
Forearm
Upper arm
Palm
Thigh
Sole
Hallux
Calf

.~

9
1.0
1.4
5.7
~.7

6.7
6.8
7.2
7.9
9.0

10.0
11.4
13.3
16.0
20.\
21.1
3~.9

36.7
40.3
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flquur 2.2: De absolute aanraklnqsqevoellqheid als funktie van

de IlchaaJIIsplaats (Weinstein, 1968).

niet-dominante lichaamszijde blijkt iets gevoeliger te zijn dan de

dominante zijde. Ook blijkt dat vrouwen (gemiddeld) iets

gevoeliger zijn dan mannen.

We kunnen ook een soort van resolutie of oplossend vermogen voor

de huid definieren. Dit zou dan de kleinste afstand zijn waarop

twee aparte drukstimuli nog als afzonderlijk waarneembaar zouden

zijn (ook spatiele discriminatiedrempel te noemen). Deze zouden we

kunnen bepalen met behulp van een passer met botte punten, om

pijnprikkels uit te sluiten. Als we de twee punten op hetzelfde

moment op de huid plaatsen, we bepalen dan dus de simultane

spatiele drempel, verkrijgen we de resultaten zoals we die kunnen

vinden in tabel 2.2 en figuur 2.3 (Weinstein, 1968).
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Tabel 2.2. Sirnultane spatiele drernpel als fuktie van de
lichaarnsplaats (volgens Weinstein, 1968).

Two-point
limen (mm)

Mid·linger
Index linger
Thumb
Ring linger
Little linger
Upper lip
Cheek
Nose
Palm
Hallux
FOf"ehead
Sole
Belly
Breast
Forearm
Shoulder
Back
Upper arm
Thigh
Calf

2.5
3.0
3.3
4.0
4.3
3.5
7.0
8.0

11.3
12.0
13.0
22.5
34.0
36.0
38.5
41.1
44.0
44.5
45.5

47.0
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figuur 2.3: Simultane spallele drempel als funklie van de

llchaamsplaats (Weinstein, 1968).

Het is in overeensternming met de ervaringen van alledag en met de

verdeling van de mechanoreceptoren, dat de simultane spatiele

drempel op de lippen en de vingers erg laag is (in de grootte-orde

van 1-5 rom.), terwijl deze op de rug, bovenarrnen en dijen relatief

groot is (in de groote-orde van 50 rom.). Bovendien is de sirnultane

spatiele drempel langs de lengterichting van de ledematen groter

dan langs de omtrekrichting.

Als we beide passerpunten niet tegelijk, maar enkele milliseconden

na elkaar op de huid brengen, kunnen we de zogenaarnde successieve

spatiele drempel bepalen. Deze is aanzienlijk lager dan de

simultane spatiele drempel, het verschil kan vaak zelfs een factor

4 bedragen (Schmidt, 1978).
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Wanneer periodieke mechanische stimuli (vibratie) aan de huid

worden aangeboden is de amplitude van de trilling bij de

waarnemingsdrempel een functie, zij het geen monotone, van de

frequentie. Stimuluseigenschappen anders dan frequentie hebben een

behoorlijk effect op deze drempel. Onder deze eigenschappen

rekenen we (a) de groote van het contactoppervlak (Verillo, 1966),

(b) het gebruik van een statische ring om de contactor, als

aangegeven in figuur 2.4, om golven die zich langs het

stimulator

statische ring

flguur 2.4: Dempende statlsche ring om de contactor.

huidoppervlak voortplanten te dempen (Bekesy, 1967) en (c) de

hoeveelheid ruimte tussen de contactor en de ring (Verillo,

1962). De vorm van het contactoppervlak blijkt geen effect op de

drempelgrootte te hebben (Verillo, 1962). De absolute waarnemings

drempel voor een stimulus van 200 Hz verschilt zo'n 46 dB van het

meest gevoelige (vingers) tot het minst gevoelige (billen) deel

van het lichaam. De verschillende waarnemingsdrempels voor

trilling ("trillingsdrempels") vinden we in tabel 2.3.
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Tabel 2.3: Waarnemingsdrempel voor trilling (200 Hz) als funktie
van de lichaamsplaats (Weinstein, 1968).

Vibration"
,dB re I~ @ 200 Hz)

Palmer finger -23.1
Palm -23.1
Hand dorsum -19.1
Sternum -11.1
Volar foreann -8.2
Sole -6.9
Hallull -2.3
Post, upper ann 0.8
Elbow 2.3
Medial ankle 2.9
Thigh .5.\
Lips 6.8
Lower leg 8.0
Out upper ann 10.1
Lower abdomen 13.1
Nose 13.4
Chin 1.5.0
Kneecap 1.5.0
Calf 1.5.0
Buttocks 22.9

De absolute drempel voor vibrotactiele stimuli varieert als

functie van de trillingsfrequentie, zoals te zien is in figuur

2.5.
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flguur 2.5: Absolute gevoel igheldsdrempel voor vlbratle als

funktle van de frequentle 10, Ii , a : wljsvlnger;.:

thenar eminence;.: dulm & wljsvinger; Verillo, 1962).

De rneeste onderzoeken hebben uitgewezen dat de trillingsdrempel

redelijk constant blijft voor frequenties tot 40-50 Hz Bij hogere

frequenties zien we een U-vormige curve, de minimale drernpel

grootte ligt rond de 250 Hz (zie figuur 2.5). De grootten van de

absolute drempels varieren, zoals is te zien, aanzienlijk tussen

de verschillend onderzoekers. Deze verschillen zijn te wijten aan

verschillen in de grootten van de gebruikte contactoppervlakken en

de verschillende gestirnuleerde lichaams- plekken. De curves komen

weI allernaal overeen wat betreft de ligging van de laagste drern

pel, deze vinden we namelijk overal rond de reeds genoernde 250 Hz.

De ondergrens van de vibrotactiele gevoeligheid wordt beschreven

als zijnde 10-18 Hz (Bekesy, 1955), terwijl we ook waarden als 80

Hz tegenkornen (Geldard, 1960). Hieruit blijkt dat de definitie van
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een ondergrens zeer subjectief is. In het algemeen spreekt men van

een ondergrens wanneer de individuele pulsen overgaan in een

continue sensatie, maar onderzoekers en proefpersonen hebben het

niet altijd over hetzelfde fenomeen gehad als ze spraken over een

continue sensatie.

Ook over een bovengrens verschillen de meningen. In de literatuur

komen we waarden tegen die varieren van 640 tot ca. 8200 Hz (er

wordt zelfs gesproken over 8192 Hz), alhoewel dat laatste

waarschijnlijk te hoog is en veroorzaakt werd door responsies op

subharmonischen van dit signaal. Geen enkele receptor in de huid

is namelijk in staat om een signaal van 8192 Hz te volgen

(Kenshalo, 1978). Rothenberg (Rothenberg et al.,1979) gaat er

zelfs van uit dat de bruikbare bandbreedte van de huid ca. 700 Hz

is (NB: De minimale bandbreedte voor verstaanbare spraak bedraagt

2 tot 3 kHz).

De curven van de absolute trillingsdrempels voor behaarde huid en

die voor de voetzool (Verillo, 1966) hebben een vorm die

vergelijkbaar is met die van de curven uit figuur 2.5, voor de

gladde huid van de hand. AIleen hun positie langs de amplitude-as

verschilt, hetgeen de verschillen in de gevoeligheid van die

verschillende plaatsen weerspiegelt.

We kunnen de intensiteiten van twee stimuli met verschillende

frequenties zo aanpassen, dat ze een even sterke sensatie

opleveren. Als we dit voor een aantal verschillende frequenties

doen, verkrijgen we een curve die bij elke frequentie de

trillingsamplitude aangeeft om een constante sensatie-intensiteit

te handhaven (figuur 2.6). Het opvallende aan deze curven is dat

ze zo'n grote gelijkenis vertonen met de zogenaamde "equal

loudness" curven voor het gehoor.
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2.3.2: Patroonherkenning.

Er zijn slechts weinig onderzoeken verricht naar het vermogen van

verscheidene lichaamsplekken om stimuli met een bepaald patroon te

herkennen (het zogenaamde patroonherkenningsvermogen). Artikelen,

die ik over dit onderwerp tijdens mijn literatuurstudie ben

tegengekomen, zijn die van Engelman & Rosov (1975), Scadden (1973)

en Loomis (1980). Engelman ~ Rosov (1975) boden lineaire spectrale

analyses van spraak aan de armen of dijen van waarnemers aan door

middel van een lineair spectraal display. De waarnemers moesten de

gesproken stimulus trachten te reproduceren. Er bleek een

aanzienlijke transfer op te treden tussen de twee onderzochte

plaatsen: vergelijkbare prestaties werden geleverd binnen enkele

sessies na de wisseling van de plaats van stimulatie.

Scaddens (1973) studie maakte gebruik van een tweedimensionaal
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display (het zogenaamde TVSS, een apparaat dat beelden, opgevangen

door een camera, via bepaalde vibratiepatronen aan de huid van de

rug aanbiedt), dezelfde patronen en dezelfde proefpersonen om de

transfer van het geleerde tussen verschillende lichaamsdelen te

onderzoeken. De proefpersonen waren ervaren gebruikers van het

TVSS-systeem. Het display (100 vibratoren op een display van 100

mm x 100 mm) dat Scadden gebruikte bij zijn tests was aIleen

kleiner dan het werkelijke TVSS-display (over de gehele rug). De

patronen werden bij aIle proefpersonen eerst aan de buik,

vervolgens aan de dijen en tens lotte aan de rug aangeboden. De

proefpersonen leerden de patronen die aan de buik of dij werden

aangeboden snel te identificeren, hetgeen duidt op een transfer

van het leren herkennen van patronen met de rug naar de buik en

dij. Het was zelfs zo, dat vergeleken over de 40 testsessies, de

prestaties met het display op de buik significant beter waren dan

die met het display op de rug. De patronen lijken dus te klein om

met de rug geldentificeerd te kunnen worden, terwijl het oplossend

vermogen van de huid van de buik weI groot genoeg is om de

patronen te kunnen identificeren. Scadden verklaart dit fenomeen

door te veronderstellen dat de beenderen, die vlak onder de

rughuid liggen, de trillingen voortgeleiden, zodat een

vertroebelde waarneming optreedt terwijl dit veel minder het geval

is bij de zachte onder de huid liggende weefsels van de buik.

Loomis (1980) maakt ook melding van vergelijkbare prestaties in

het herkennen van letters, gepresenteerd met behulp van het TVSS,

van de rug, buik en dijen. Het lijkt erop dat, zoals Sherrick

(1984) veronderstelt, de huid van de rug, buik en dijen even

efficient is in patroonherkenning, mits de grootte van het

aangewende display wordt aangepast aan het oplossend vermogen van

de huid op de betreffende plaats.
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2.4: Welke informatie moeten we aanbieden?

2.4.1: Soorten displays.

Alvorens we kunnen beginnen met het ontwerpen van een tactiel

display zullen we ons moeten afvragen welke informatie uit het

spraaksignaal we aan de huid willen aanbieden. We moeten er ons

allereerst van bewust zijn dat, zolang het display als

ondersteuning voor het liplezen dient, het informatie moet

aanbieden die:

(1) ontoegankelijk is door middel van liplezen

(2) van groot belang is voor de perceptie en interpretatie van

spraak.

Een voorbeeld hiervan is de intonatie (het verloop van Fa in een

zin), deze is ontoegankelijk door middel van liplezen en

belangrijk voor de spraakperceptie: de intonatie duidt

syntactische grenzen en accenten aan en onderscheidt beweringen

van vragen (Risberg, 1974).

Bij het aanbieden van spraakinformatie aan de huid kunnen we op

een drietal manieren te werk gaan:

(1) we kunnen het spraaksignaal versterken en direkt aanbieden,

(2) we kunnen het spektrum van het spraaksignaal aan de huid

aanbieden en

(3) we kunnen een bepaald "feature" van het spraaksignaal

aanbieden.

Ik zal elk van deze werkwijzen in het nu volgende iets nader

beschouwen.

(1) Direkte transmissie.

Het akoestische signaal wordt - al dan niet versterkt - direct

doorgegeven aan de geselecteerde lichaamsplek door middel van

een vibrator. Soms wordt het spraaksignaal aangepast aan het



33

beperkte dynamische en frequentiebereik van de huid (zie

eventueel 2.2 en 2.3). Op deze manier kan de gebruiker enige

amplitude- of geluidssterkteinformatie en enige temporele

informatie (o.a. de plaats van leestekens, syntactische

grenzen) waarnemen. Ook is het, vanwege het laagdoorlaat

effect dat door de huid veroorzaakt wordt, mogelijk dat de

variatie in de grondfrequentie waargenomen wordt.

(2) Spectrale codering.

Deze stategie wordt gebaseerd op de aanname dat het grootste

gedeelte van de informatie in spraak wordt gevat in de in de

tijd varierende verdeling van energie in het frequentiedomein

(Risberg, 1982). Met andere woorden: het spektrum van het

spraaksignaal wordt op elk moment aan de huid aangeboden. Deze

aanpak leidt tot een systeem dat een aantal filterbanken

bevat. De energie in elk kanaal wordt via een bepaalde code

aan de drager aangeboden. Risberg (1982) meent dat 6 tot 10

kanalen minimaal aanwezig dienen te zijn in een dergelijk

systeem, omdat experimenten van Hill et al. (1968) en Zollner

(1979) uitwijzen dat bij 6 kanalen 70% van de klinkers en

medeklinkers en 90% van de eenlettergrepige woorden die

werden aangeboden correct werden geldentificeerd. Een

vergroting van het aantal kanalen tot boven de 10 heeft

volgens hen geen effect meer.

Brooks & Frost (1983) maakten gebruik van een eendimensionaal

16-kanaals spektrumdisplay, dat op de onderarm geplaatst werd.

De energie in elke frequentieband werd gecodeerd als

trillingsamplitude van de vibrator die met die frequentieband

correspondeerde. Een proefpersoon leerde binnen 40,5 uur 70

woorden te identificeren, aIleen gebruik makende van de

vocoder. dus zonder te liplezenl De tweede proefpersoon leerde

zelfs 150 woorden te identificeren binnen 55 uur. Ook de

features stemloos-/stemhebbendheid, nasaliteit en fricatie
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konden met behulp van de vocoder betrouwbaar herkend worden.

De proefpersonen leerden bovendien om snel het woordleren te

generaliseren naar onbekende sprekers.

Een andere manier om het spektrum van een spraaksignaal aan te

bieden, is via een tweedimensionaal display (Sparks et al.,

1978). De MESA (Multipoint Electrotactile Speech Aid) is zo'n

apparaat. Dit display is een matrix van 36 kolommen en 8

rijen. Elke kolom correspondeert met een frequentieband,

terwijl de energie in elke frequentieband wordt gecodeerd als

de positie van de elektrode die in die band geexciteerd wordt

(dus als de plaats in een kolom). Met behulp van dit apparaat

waren proefpersonen in staat om 95% van de aangeboden klinkers

en een evengroot percentage van de features

stemloos-/stemhebbendheid en nasaliteit herkennen.

Naast de categorie van planair-statische displays, waarin het

MESA-display valt, kunnen we ook gebruik maken van

planair-dynamische (of planar-swept, een term die we al eerder

tegenkwamen in 2.2) displays. Spens (1976), deed experimenten

met een tijd-frequentie-amplitude display. Deze coderings

methode resulteerde in een trillend spectraal patroon, dat

over de huid bewoog. Met behulp van een dergelijke methode

kunnen we het slechte tijdoplossende vermogen van de tastzin

gedeeltelijk overwinnen. (Meer hierover in 2.2).

(3) Feature-displays.

We kunnen verschillende features van het spraaksignaal coderen

en aan de huid aanbieden. We zullen deze nu achtereenvolgens

de revue laten passeren:

- ~ (intonatie): Het aanbieden van de grondfrequentie van heto
spraaksignaal, zowel auditief als tactiel, resulteert in een

aanzienlijke verbetering van de prestaties in het liplezen.

We kunnen de grondfrequentie op een tweetal manieren aan het
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tastzintuig presenteren. In de eerste plaats is daar het

eenkanaals, temporele display, waarbij Fo wordt gecodeerd

als de trillingsfrequentie van de vibrator in het display.

In de tweede plaats kennen we een spatieel display, dat

bestaat uit een rij van 8 (Boothroyd & Hnath, 1986) of 16

vibratoren (Hnath-Chisolm & Medwetsky, 1988), waarvan er

telkens een geexciteerd wordt (door Fo bepaald). De

grondfrequentie wordt aldus gecodeerd als de plaats van een

trillingssensatie.

- LR1 ~ /z/-klanken: Engebretson (1987) heeft een

communicatiehulpmiddel ontwikkeld dat gebruik maakt van

vibrotactiele stimulatie van het oor indien er in het

spraaksignaal /5/ en /z/-klanken voorkomen. Het stimuleren

van het oor gebeurt door middel van een piezoelektrische

stimulator (een dunne strip piezoelektrisch materiaal) die

in een zogenaamde oor-module, die aan het oor gedragen

wordt, bevestigd is. De frequentie waarmee deze stimulator

trilt bedraagt 250 Hz. Experimentele resultaten met deze

zogenaamde "/s/-monitor" zijn echter nog niet bekend.

- Eerste~ formanten LE ~ ~l: Leysieffer (1986) heeft
1 2

een tactiel gehoorapparaat ontwikkeld, bestaande uit 9

PVDF-ringen (PVDF, of Polyvinylidene fluoride, is een

piezoelektrische kunststof, zie ook 3.3), die om de vingers

gedragen worden. Twee van deze 9 ringen geven telkens de

ligging van van de eerste twee formanten aan, terwijl de

negende ring informatie over de grondfrequentie van het

spraaksignaal en over stemloze klanken aanbiedt. (Strikt

genomen analyseert Leysieffer de ligging van de eerste twee

formanten niet. Hij deelt het frequentiespectrum op in een

aantal gebieden waarbinnen deze formanten heel vaak liggen.

De eerste experimenten wijzen uit dat proefpersonen 5, door
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een mannenstem uitgesproken, natuurlijke klinkers kunnen

herkennen met een trefzekerheid van bijna 90%, na een

trainingstijd van 1,25 uur.

- "Vocal tract area": Green et al. (1983) ontwikkelden het

concept van een zogenaamd "vocal tract area"-display

(letterlijk vertaald: een display van de doorsnede van de

spreekbuis of luchtpijp). Dit was een tweedimensionaal

display dat in de ene richting de "vocal tract"-locatie

aangaf en in de andere de oppe~vlakte van de doorsnede van

de spreekbuis aldaar. Dit display geeft dus als het ware de

vorm van de "vocal tract" aan. De resultaten van een

experiment waarin / b / klinker / -lettergrepen (dat zijn

dus de lettergrepen ba, be, bi etc.) herkend dienden te

worden (door middel van slechts een tactiele identificatie,

dus zonder te liplezen!), wezen uit dat 76 % van de

lettergrepen correct geYdentificeerd werden gedurende de

laatste 5 trainingssessies uit een totaal van 13. (N.B.: Met

een spectraal display bedroeg de correcte identificatiescore

86 %!)

- Aanwijzingen ("cues"): Ifukube (1982) ontwierp een zogenaamd

"cued tactual vocoder", die naast spectrale informatie ook

nog enkele aanwijzingen over het spraaksignaal gaf. Deze

aanwijzingen hadden betrekking op het karakter van de klank

en gaven aan of de gebruiker te maken had met een

stemhebbende of stemloze, plosieve ("plof"-), fricatieve

("wrijf"-), nasale of een klinkerachtige klank. Dit "cued"

display zag er uit als in figuur 2.7. De met de door de

vocoder geYdentificeerde klank corresponderende vibrator

werd geexciteerd. Hoe de vocoder in een experimentele opzet

functioneerde heb ik niet kunnen achterhalen.
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6mm

semivowel 0
nasal 0

vriced 0

01 fricative
41l1Tlo plosive

o unvoiced

flguur 2.7: Het display van de "cued tactual vocoder" van

Ifukube (Ifukube. 1982).

2.4.2: Vergelijkend onderzoek

Er zijn slechts een gering aantal onderzoeken verricht om de

prestaties van de verschillende bovengenoemde displays of een

aantal ervan met elkaar te vergelijken. Zowel Boothroyd & Hnath

(1986) als Hnath-Chisolm & Medwetsky (1988) hebben in een aantal

experimenten een eenkanaals, temporeel en een meerkanaals,

spatieel display tegenoverelkaar gezet. De verkregen resultaten

lieten echter niet toe om te concluderen dat een van beide typen

displays een beter hUlpmiddel bij het liplezen was dan het andere.

WeI was het zo, dat de tijd die nodig was om tot optimale presta

ties te komen, voor het spatiele display geringer was dan voor het

temporele. De proefpersonen raakten blijkbaar eerder vertrouwd met

de spatiele informatie dan met de temporele.

Green et ale (1983) vergeleken een "vocal tract area"-display met

een tweedimensionaal spectraal display. Het spectale display bleek

significant betere resultaten op te leveren dan het "vocal tract

area"-display (zie evt. 2.4.1: Soorten displays).

Verreweg het meest uitgebreide vergelijkende onderzoek is verricht

door Spens (1983). Deze gebruikte de Zweedse woorden voor de

getallen 1 tot en met 9 als aan te bieden informatie en zichzelf

als enige proefpersoon. Figuur 2.8 toont de plaatsing en de aard

van de verschillende geteste displays. Ret systeem van Schulte is
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fiquur 2.8: Plaalslnq en aard van de door Spens verqeleken

lactlele displays (Spens, 19831.

een direkt transmissiesysteem zonder verdere processing van het

spraaksignaal (alleen versterking). De systemen van Traunmuller en

Scott maken gebruik van enige codering van hoog frequente geluiden

(/s/ e.d.). De systemen van Saunders en Engelmann zijn de reeds

bekende filterbank- of vocodersystemen, met de aantekening dat in

Saunders' systeem gebruik gemaakt wordt van electrotactiele

stimulatie. De systemen van Spens (1977) en Sparks (1978) zijn

beide tweedimensionale of matrixsystemen. In het systeem van

Sparks, de zogenaamde MESA, die we al eerder tegengekomen zijn,

wordt gebruik gemaakt van een frequentie-amplitude (spektrum)

codering; in dat van Spens van een frequentie-amplitude-tijd code

(een systeem dat we "planar-swept genoemd hebben, zie 2.2).

In figuur 2.9 vinden we de resultaten van dit vergelijkende

onderzoek, weergegeven als "learning curves". De gestippelde lijn

verdeelt de systemen in twee groepen: systemen die de vingers

stimuleren (boven de stippellijn) en systemen die andere gedeelten

van het lichaam stimuleren (onder de stippellijn).
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flguur 2.9: Resulalen van Spens' vergell jkend onderzoek

(Spens, 1983).

We kunnen de resultaten ook op een aanschouwelijker manier in

beeld brengen, zie figuur 2.10.
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flquur 2.10: Resultaten van Spens' verqellJkend onderzoek

( I fukube. 1982).

Spens concudeert uit zlJn experiment dat stimulatie van de vingers

betere resultaten geeft dan stimulatie van andere lichaamsdelen,

een resultaat dat te verwachten was, gezien de ten opzichte van de

rest van het lichaam grotere gevoeligheid van de vingers (zie

2.3). Maar tevens zegt hij dat, ten koste van enige efficiency,

een andere plaats op het lichaarn geselecteerd zou kunnen worden,

om de handen niet in hun dagelijkse functie te hinderen. Tevens

stelt hij, dat meer processing van het spraaksignaal, tot op

zekere hoogte, de resultaten ten goede komt. Met processing

bedoelt hij dan niet aIleen de elektronische bewerkingen die op

het signaal worden toegepast om het zoveel mogelijk aan de

karakteristieken van de huid aan te passen, maar ook het aantal

vibratoren en de dimensies van het display.
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2.5: Algemene eisen

Na de voorgaande beschouwingen zlJn we op het punt aangekomen dat

we een aantal eisen kunnen gaan opstellen waaraan het te ontwerpen

draagbare display zal moeten voldoen. Allereerst zal ik een aantal

eisen forrnuleren waaraan het gehele display zal moeten voldoen

(Boothroyd, 1985):

1. Het display moet klein en licht genoeg zijn om het continu te

kunnen gebruiken zonder ongemakken.

2. Het display moet op een zodanige plaats gedragen kunnen worden

dat het niet hindert bij dagelijkse activiteiten.

3. Het apparaat moet kunnen werken op oplaadbare batterijen met

minimaal genoeg capaciteit voor het gebruik gedurende een dag

tussen het opladen.

4. Het apparaat moet zowel reageren op de stern van de gebruiker

als op de spraak van andere sprekers op een afstand van

maximaal 5 tot 7 meter (de leraar in de klas bijvoorbeeld).

5. Het apparaat dient correct te werken bij zowel spraak van

mannen, vrouwen, als kinderen, zonder iets bij te moeten

stellen. Dit is een veeleisend criterium omdat de fundarnentele

frequentie (Fe) van een volwassen mannenstem kan dalen tot 50

Hz, terwijl die van een jong kind kan stijgen tot 700 Hz

(Boothroyd, 1985).

6. Het apparaat moet snel genoeg reageren om ook korte,

onbeklemtoonde lettergrepen te kunnen weergeven. Deze kunnen

soms 70 ms kort zijn (Boothroyd, 1985).

7. Het outputarray moet een eenkanaals resolutie bieden en het

apparaat moet patronen kunnen genereren die het mogelijk maken

om de voornaamste (Nederlandse) intonatiecontouren te kunnen

onderscheiden.
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Nu we hebben beschreven waaraan het gehele display zou moeten

voldoen, kunnen we een aantal eisen opstellen voor de transducers

waaruit het display opgebouwd zal gaan worden (Sherrick, 1984):

1. Klein volume.

De transducers moeten klein genoeg zlJn om gedragen te kunnen

worden zonder een bult onder de kleding te veroorzaken. Deze

eis is van bijzonder belang als het display continu gedragen

moet worden.

2. Kleine massa.

Hoewel deze ook afhankelijk is van de grootte, is het gewicht

van aanzienlijk belang indien 20 of meer transducers gedragen

worden in een multitransducer-array. Het gewicht van een

transducer zou volgens Sherrick ten hoogste 15-20 g mogen

bedragen, daarbij tevens rekening houdende met het gebruik

door kinderen.

3. Hoge efficiency.

vergroting van de efficiency van een transducer betekent ook

een vergroting van het aanwezige vermogen om de huid te

stimuleren. In multitransducer-arrays speelt ook het probleem

van de stroomafname van de batterij(en) en dus hun levensduur

een grote rol.

4. Toereikende frequentieresponsie.

De eisen die we aan de frequentieresponsie van de transducers

moeten stellen, zijn afhankelijk van het type display dat we

willen gebruiken. Als de transducers maar met een enkele

frequentie hoeven te trillen (bijvoorbeeld bij spatiele

codering), kunnen we ze daarop afstemmen. Als de frequentie

van de transducers echter moet kunnen varieren over een 3- of

4-oktaafsgebied (bij temporele codering bijvoorbeeld), wordt
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de frequentieresponsie van de transducers erg belangrijk.

5. Lage uitstraling van akoestische energie.

In verband met eventuele over last voor de buitenwereld is het

belangrijk om eventuele bijgeluiden (brom- en sisgeluiden) van

het display tot een minimum beperkt te houden.

6. Onafhankelijkheid van contactdruk.

Orndat het zeer moeilijk is om een constante statische

koppeling met de huid te garanderen zonder de bewegingen van

de gebruiker te verhinderen of beperken, is het belangrijk dat

de output van de transducers onafhankelijk is van de

contactdruk.

7. Lage vervorming.

De transducers moeten over hun gehele frequentiebereik, zo

goed als mogelijk, vrij zijn van amplitude-, frequentie- en

fasevervorming, om de geldigheid van de stimulus op het

huidoppervlak te kunnen garanderen.

8. Groot dynamisch bereik.

Het dynamische bereik van de huid bedraagt zoals gezegd

ongeveer 40 dB. Het dynamische bereik van de transducers zou

dus ook 40 dB moeten bedragen om hier ten volle gebruik van te

kunnen maken, als vibratie-intensiteit tenminste een

gecodeerde grootheid is.

9. Weinig lange termijn ongemak.

Een belangrijk aspect van de research naar tactiele

hulpmiddelen voor auditief gehandicapten is de noodzaak van

constante aanwezigheid van het tactiele display om aldus de

tactiele input een natuurlijk gedeelte van de omgeving van de

gebruiker te laten worden. Juist vanwege deze constante
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aanwezigheid van het display is het van belang dat de

gebruiker zo weinig mogelijk hinder ondervindt van het dragen

ervan, ook op de lange termijn.

10. Betrouwbaarheid.

De ervaringen met protheses zoals gehoorapparaten en

experimentele tactiele displays leren ons dat we de

transducers en hun connectoren zo stevig mogelijk moeten maken

om bestand te zijn tegen de mogelijk ruwe behandeling door de

gebruiker. In het verlengde hiervan ligt ook ca noodzaak om

een functionele testprocedure te ontwerpen, om het de

gebruiker mogelijk te maken de correcte werking van zijn
display te verifieren.

2.6: Gevolgen voor ons onderzoek.

uit het voorafgaande kunnen we een aantal richtlijnen destilleren

ten aanzien van de stimulusparameters die we in ons te ontwerpen

display willen gebruiken. Deze zal ik nu presenteren als een

aantal eisen die we tijdens het ontwerpproces in het oog dienen te

houden.

Laten we allereerst de soort van informatie die we willen gaan

aanbieden en de manier van coderen van deze informatie beschouwen.

Voorlopig willen we gebruik maken van ofwel de pitch (Fo ) van het

spraaksignaal ofwel van de ligging van de eerste twee formanten

(F
1

en F
2

) op elk moment in het spraaksignaal. Deze informatie

willen we, mede omdat er nog niet zoveel bekend is over het

patroonherkenningsvermogen van de huid, vooralsnog als plaats op

de huid, dus spatieel coderen.
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Tweede aandachtspunt is de frequentie van de stimulus. Uit figuur

2.5 blijkt dat de waarnemingsdrempel voor trilingen het laagst is

voor frequenties rond 250 Hz. De huid blijkt dus het gevoeligst te

zijn voor deze frequenties. In verband hierrnee, en dus ook met de

zuinigheidseis (par. 2.5), kiezen we voor de frequentie van de

stimulus een frequentie die in de buurt van deze 250 Hz ligt.

De grenzen voor de amplitude van de stimulus worden door een

tweetal fenomenen vastgelegd. We willen de intensiteit van de

trilling in ieder geval niet zo gering laten zijn dat de gebruiker

moeite heeft om hem waar te nemen. Van de andere kant willen we

ook niet dat de sensatie z6 sterk is dat de pijngrens bereikt

wordt. Binnen dit - brede - gebied moeten we ons echter de vraag

stellen of de trillingsintensiteit veel effekt op de patroon

perceptie heeft. Gilson (1968) vond geen effekt op het verrnogen

van proefpersonen om paren van patronen te onderscheiden wanneer

de amplitude van de trilling gevarieerd werd van 3 tot 28 dB boven

de drempelwaarde. Ook bij het Optacon schijnt er weinig

correllatie te bestaan tussen de prestaties in het lezen en de

amplitude van de trilling van de staafjes die de letters vorrnen,

mits die natuurlijk boven de (persoonsafhankelijke) waarnemings

drempel ligt (Telesensory, 1973). Wij kiezen voor de trillings

amplitude een waarde van 100 ~m, een duidelijk waarneembare

amplitude als we ervan uit mogen gaan dat een uitwijking van 50 ~m

in ieder geval waarneembaar is.

Over de plaats op het lichaam waar we het display willen

aanbrengen kan ik het volgende zeggen: we willen het display in

ieder geval niet op de handen plaatsen, omdat het dan in de weg

zit bij allerlei dagelijkse activiteiten. Een plaats die, vanuit

cosmetisch oogpunt bezien erg aantrekkelijk is, en ook nog een

redelijke gevoeligheid bezit, is het bovenbeen. Vandaar dat we in

eerste instantie een display willen gaan ontwerpen dat op het
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bovenbeen geplaatst zal kunnen worden. Erg bindend is deze keuze

echter niet: orndat er een transfer van leereffekten tussen

verschillende lichaarnsplekken is aangetoond (zie 2.3.1) is het

display nog altijd te verplaatsen, als rnocht blijken dat de huid

van het bovenbeen niet de vereiste inforrnatieverwerkings

capaciteiten bezit.
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Hoofdstuk 3: Praktische realisaties van tactiele displays: enige

voorbeelden.

In dit hoofdstuk worden enige in de praktijk gerealiseerde
implementaties van tactiele displays beschreven. Achtereenvolgens
komen aan de orde: een display met elektromechanische transducers,
een display dat gebruik maakt van elektrocutane huidstimulatie en
een display met piezoelektrische stimulatoren. Na elke
beschrijving van een van de verschillende typen displays, worden
de voor- en nadelen van de behandelde methode naar voren gebracht.

3.1: Elektromechanisch display.

3.1.1: Beschrijving.

In het nu volgende wordt een experimenteel, draagbaar sensorisch

hulpmiddel beschreven dat F codeert als positie op de huid en als
o

vibratiefrequentie van de stimulatie van de huid. Dit apparaat

werd in 1988 ontwikkeld door Yeung, Boothroyd en Redmond. In

figuur 3.1 vinden we een blokdiagram van dit hulpmiddel. Het

apparaat bestaat uit drie onderdelen: een microfoon, een

spraakprocessor en een output transducer-array.

* ~ microfoon: Deze kan de drager aan ZlJn kleding bevestigen

door middel van een dasspeld. De microfoon kan ook heen en weer

gegeven worden tussen de drager en de spreker om zo een betere

signaal/ruisverhouding te verkrijgen. Dit kan vooral van pas

komen in een situatie waarbij er meerdere sprekers zijn. In

plaats van een microfoon kan er ook gebruik worden gemaakt van

een zogenaamde accelerometer, indien we de oppervlaktetrillingen

van de hals van de spreker als input willen gebruiken (de

accelerometer wordt dan ook op de hals van de spreker
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figuur 3.1: Blokschema van Yeungs (et al.) tactiele display

(Yeung, Boothroyd & Redmond).

bevestigd). Deze accelerometer levert een optimaal signaal en

een zeer hoge signaal/ruisverhouding, maar laat daarentegen

slechts input toe van een spreker tegelijk en is daarom niet

inzetbaar voor het dagelijks gebruik. In trainingssituaties is

de accelerometer echter zeer goed bruikbaar. Ook de

spraakproduktie van de gebruiker zelf kan ermee in de gaten

gehouden worden. Een tweede input voor lijnsignalen is eveneens

aanwezig.

* ~ spraakprocessor: De spraakverwerkings-unit verricht een

drietal taken. In de allereerste plaats wordt de fundamentele

frequentie van het spraaksignaal bepaald. Ten tweede bepaalt de

unit, op basis van de duur van elke periode, welke van de

outputkanalen geactiveerd moeten worden. Ten derde stuurt de

unit de betreffende transducer aan. De eerste en derde functie
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worden gerealiseerd door middel van analoge elektronica, de

tweede maakt gebruik van een interne microprocessor. De unit

bevat oplaadbare batterijen die het apparaat van stroom

voorzien.

* Het output transducer-array: De vocoder kan zowel met een

8-kanaals (transducerafstand 1 cm) als met een 16-kanaals

display (transducerafstand 0.64 cm) uitgerust worden. Het

16-kanaals display voorziet in een betere frequentieresolutie

over een gelijke range (kleinere stapjes). De transducers zijn

miniatuur cylinderspoeltjes (zie figuur 3.2). Deze zijn voor

figuur 3.2: Eleklromechanische cyl inderspoel-lransducer

(Yeung, Boolhroyd & Redmond, 1988).

deze toepassing gemodificeerd in die zin dat het veertje, dat

het anker normaal gesproken terugduwt naar zijn niet

bekrachtigde toestand indien er geen stroom door de spoel

vloeit, is verwijderd. Ook het magnetische "pole-piece" is

verwijderd. Dit verrnindert de efficiency maar ook de produktie

van ongewenste bijgeluiden. De botsing tussen het anker en dit

pole-piece leidde namelijk tot de produktie van duidelijk
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waarneembare bijgeluiden.

De spoeltjes worden bevestigd aan een strip die op zijn beurt

weer met 2 instelbare schroeven aan de binnenkant van een

behuizing wordt vastgemaakt (figuur 3.3). Deze behuizing is een

...--------4 112·-------~

TOP ylEW DE 18 CHANNEL SOlENOIP ARRAY

flguur 3.3: Behuizlng van het 16-transducer array

(Yeung, Boothroyd & Redmond, 1988).

rechthoekige doos die op de arm bevestigd wordt door middel van

2 elastische riemen. Omdat het trillen van het anker van het

spoeltje mogelijk gemaakt wordt door de elasticiteit van de

huid, zijn de transducers gevoelig voor de contactdruk. Deze

druk kan op 2 manieren aangepast worden: in de eerste plaats

door de spanning in van de bevestigingsriemen te varieren en in

de tweede plaats door het boven de behuizing uitstekende

gedeelte van het anker te veranderen. De reeds genoemde

instelbare schroeven kunnen deze laatste aanpassing

bewerkstelligen.

Het apparaat kan gebruikt worden voor een aaneengesloten periode

van 2 uur, een tijdsduur die in het dagelijkse leven natuurlijk
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niet toereikend is. De gebruiksduur tussen het opladen van de

batterijen kan verlengd worden tot ca. 6 uur door de in eerste

instantie aangewende NiCad-batterijen te vervangen door Lithium

cellen met een grotere capaciteit.

3.1.2: Voor- en nadelen.

Ret gebruik van elektromechanische transducers (cylinderspoeltjes

bijvoorbeeld) in een tactiel display levert de volgende voo~delen

op:

* De elektrische scheiding tussen het display en de huid is

gemakkelijk tot stand te brengen (belangrijk in verband met de

veiligheid).

* Ret dynamische bereik (het gebied tussen de waarnemingsdrempel

en de pijngrens) voor vibrotactiele stimulatie is ca. 36 dB

(Sherrick, 1984) en dat is groter dan het dynamische bereik voor

elektrocutane stimulatie (15 ... 20 dB; Leysieffer (1986), zie

3.2). Dit is niet zo zeer een voordeel van het gebruik van

elektromechanische transducers, maar van het principe van

vibrotactiele huidstimulatie. De werking van elektromechanische

displays is echter gebaseerd op dit principe.

* De temporele resolutie (dat is de tijdsduur die twee stimulatie

pulsen van 1 ms moet scheiden om ze beide als individuele

stimuli waar te nemen) voor vibrotactiele stimulatie bedraagt

slechts 10 ms, terwijl de temporele resolutie voor electrocutane

stimulatie 25 ms bedraagt (Leysieffer, 1986).

Daartegenover staan echter de volgende nadelen:

* Elektromechanische transducers hebben een relatief groot volume
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(ten opzichte van andere, nog te noemen typen transducers).

* De massa van elektromechanische transducers is relatief groot.

* Elektromechanische transducers hebben een lage efficiency.

* Elektromechanische transducers vertonen meestal weI enige

akoestische lekkage.

* De intensiteit van de stimulatie is contactdruk-afhankelijk.

* Het frequentiebereik van vibrotactiele stimulatie is kleiner dan

het frequentiebereik van elektrocutane stimulatie (een nadeel

van het stimulatieprincipe; Sherrick, 1984).

3.2: Elektrocutaan display.

3.2.1: Beschrijving.

In een artikel van D. W. Sparks et al. (1978) wordt een

beschrijving gegeven van een elektrotactiel hulpmiddel, de

zogenaamde MESA (Multipoint Electrotactile Speech Aid). In figuur

3.4 vinden we een vereenvoudigd blokschema van dit apparaat. Het

spraaksignaal wordt opgevangen door een capacitieve microfoon en

doorgegeven aan een zogenaamd cochleair filter. Dit filter is een

elektronische realisatie van een theoretisch model dat de

hydro-mechanische filterfunctie van het cochlea beschrijft

(Mundie, Rock & Goldstein, 1974). Dit filter is in essentie een

variabele delay-lijn bestaande uit een cascadeschakeling van

diverse filters. Er zijn 36 kana len die tesamen een frequentie

gebied van 85 tot 10500 Hz bestrijken.

De outputs van het cochleaire filter worden verwerkt door een

"intensity processing unit", die de signaalomhullende voor elk

kanaal bepaalt met behulp van een dubbelzijdige gelijkrichter en

een middelend filter.
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flguur 3.4: Blokschema van de MESA (Sparks et al.. 1978).

Volgend Op deze amplitudedetectors bezit elk kanaal een achttal

comparators, die aIleen dan een uitgangssignaal geven wanneer het

ingangssignaal groter is dan een tevoren ingestelde

referentiewaarde. Deze referentiewaarden lopen per comparator

telkens met een stapje van 5 dB op, zodat aIle acht de comparators

tesamen een gebied van 40 dB van het ingangssignaal per kanaal

bestrijken. Het apparaat maakt het mogelijk om 6f de omhullende

van het spectrum te presenteren (het zogenaamde contour-display,

dat we in 2.2 al zijn tegengekomen), 6f de gehele oppervlakte die

onder de omhullende curve valt (dit hebben we bar-graph display

genoemd). In het eerste geval wordt op elk tijdstip aIleen het

signaal doorgegeven van de comparator die correspondeert met de

maximale amplitudewaarde van een bepaald kanaal. In het tweede

geval worden op elk tijdstip aIle uitgangssignalen van aIle

"geactiveerde" comparators doorgegeven (We noemen een comparator

geactiveerd als hij een uitgangssignaal geeft). pilotexperimenten
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duidden op betere resultaten voor klinkerherkenning met het

contour-display dan met het bar-graph display.

Wanneer een bepaalde comparator geactiveerd wordt, wordt tevens

een transistor aangeschakeld, die een spanning doorschakelt naar

de ermee corresponderende elektrode. De elektrodes werden

ontworpen door Saunders (1974). Ze zijn rond, hebben een diameter

van 5 mm en zijn omgeven door een ring van isolerend materiaal,

die op zijn beurt weer door een aardring omgeven wordt. De output

van de elektrodes bestaat uit een cyclische serie van bifasische,

stroombegrensde pulsjes (maximaal 15 mA, netto-stroom is 0). De

pulsbreedte van de positieve en negatieve pulsjes kan gevarieerd

worden tussen 5 en 25 ~s (positieve en negatieve pulsen zijn

altijd even lang) en de tijdsduur ertussen bedraagt 50 ~s. De

pulsrepetitiesnelheid bedraagt maximaal 10.000 pps. Een serie kan

bestaan uit 0 tot 32 pulsparen. De gebruiker kan de de pulsbreedte

zelf instellen om zo tot een voor hem comfortabel stimulatieniveau

te komen.

De complete tactiele stimulator geeft de frequentie in horizontale

richting weer (36 kanalen) en de intensiteit verticaal (8 kanalen)

en bestaat dus uit 288 concentrische elektrodes. Het display wordt

op de buik aangebracht door middel van een elastische riem die om

het lichaam gedragen wordt (zie ook figuur 3.4). Deze riem zorgt

tevens voor een constant contact van de elektrodes met het

lichaam.

Een aantal maatregelen zorgt ervoor dat het gemiddeld door het

display opgenomen vermogen 0,85 W bedraagt (3 mW per elektrode).

Het gehele apparaat verbruikt een gemiddeld vermogen van 2W.

(NB: "gemiddeld" in deze zin wil zeggen gemiddeld over een lange

periode, van ca. 1 dag).
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3.2.2: Voor- en nadelen.

Als we kiezen voor elektrocutane stimulatie van de huid, kiezen we

ook voor een aantal voor- en nadelen die aan de methode verbonden

zijn. Laat ik beginnen met het opsommen van de voordelen:

* In tegenstelling tot de reeds besproken elektomechanische

transducers, zijn de elektrodes die we bij elektocutane

stimulatie gebruiken klein in volume en gewicht.

* Er is geen ~prake van akoestische lekkage bij direkte

elektrische huidstimulatie.

* De methode is zeer gunstig wat betreft vermogensopname: deze is

per transducer aanzienlijk geringer dan bij elektromechanische

huidstimulatie.

* Ret frequentiebereik voor het elektrisch stimuleren van de huid

is groter dan het frequentiebereik voor vibrotactiele stimulatie

(Sherrick, 1984).

Er zijn echter ook enkele nadelen verbonden aan het gebruik van

elektrocutane huidstimulatie:

* De impedantie van de huid is niet constant, maar kent grote

fluctuaties en een temporele variatie (denk maar aan het

verschil tussen droge huid en huid met een dun laagje

transpiratievocht). Orndat er bij elektrocutane stimulaties met

stroompulsjes gewerkt wordt, maakt dit stroomsturing noodzake

lijk. Dit betekent dat we toch grote spanningsvariaties

moeten kunnen realiseren.

* De dynamische range voor elektrische huidstimulatie bedraagt 15

tot 20 dB en is dus kleiner dan de dynamische range voor

elektromechanische huidstimulatie, die ca. 36 dB bedraagt

(Sherrick, 1984; Leysieffer, 1986).

* De temporele resolutie (dat is de tijdsduur die twee stimulatie

pulsen van 1 ms moet scheiden om ze beide als individuele
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stimuli waar te nemen) voor elektrocutane stimulatie bedraagt

25 ms, terwijl de temporele resolutie voor vibrotactiele

stimulatie slechts 10 ms bedraagt (Leysieffer, 1986).

* Er is nog niets bekend over de lange-termijn effecten van het

stimuleren van de huid met elektrische stroompulsjes. Dit blijkt

ook uit het feit dat zeer weinig fabrikanten het aandurven om

een elektrocutaan display in hun assortiment op te nemen, in

tegenstelling tot elektromechanische displays, die in een grote

verscheidenheid verkrijgbaar zijn. Het is niet bekend of het

dragen van een elektrocutaan display voor een periode van een

aantal jaren al dan niet onherstelbare beschadigingen toebrengt

aan het huidweefsel en/of de zenuwen. Ik ben in de literatuur

ook nergens een artikel tegengekomen dat een onderzoek naar de

lange-termijn effekten van elektrische huidstimulatie

beschrijft.

3.3: PVDF-display.

3.3.1: Beschrijving.

Polyvinylidene fluoride (PVDF of PVF ) is een sinds enige jaren
2

verkrijgbare piezoelektrische kunststof. Dat wil zeggen dat PVDF

mechanische energie kan omzetten in elektrische energie en vice

versa. Het is een semikristallijne polymeer met de monomeereenheid

(CH
2
-CF

2
) en kan in dunne films gefabriceerd worden. Het materiaal

verkrijgt zijn piezo- (en pyro-)elektrische eigenschappen door het

uni- of biaxiaal rekken van de kunststof en het vervolgens

aanbrengen van een remanente polarisatie onder invloed van een

groot elektrisch veld. Daartoe wordt het materiaal bij een

temperatuur van ca. 90° C blootgesteld aan een groot elektrisch

veld, waarna het materiaal in aanwezigheid van dit veld tot

kamertemperatuur wordt afgekoeld (zie ook van Gijsel, 1987). We
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kunnen dan ook de oorzaak van de piezoelektrische eigenschappen

vereenvoudigd voorstellen als het gelijkgericht worden van de

moleculaire dipoolmomenten door dit veld, waardoor een

gepolariseerd polymeer ontstaat. De eigenschappen van PVDF zoals

een grote mechanische flexibiliteit en een geringe akoestische

impedantie maken een groot inzetgebied voor deze kunststof

mogelijk. Sessler (1981) geeft daar een overzicht van.

Dameron en Linvill (1981) presenteren in hun artikel de analyse,

het ontwerp en de fabricage van cylindrische PVDF-elementjes die

kunnen fungeren als vibrotactiele stimulatoren. In figuur 3.5

treffen we de structuur van deze PVDF-"rolletjes" aan. De holle

CYliNDER

.I'--~........- APPLIED
VOLTAGE

DEFLECTION
." ./

DEFLECTION , ..
DIRECTION--; ,

CROSS SECTIONAL AREA OF PVF2

figuur 3.5: PVDF-cylindertje (Dameron 8c Linvill, 1981).

cylinder bestaat uit een opgerold stukje PVDF-film. Het elementje

wordt in de lengterichting, dat is tevens de rekrichting van de

film bedreven, hetgeen wil zeggen dat de lengte van het staafje

verandert, als we de over de PVDF-film aangelegde spanning

veranderen. Beneden de resonantiefrequentie van de cylinder mogen

we, indien we de spanning als uniform langs de lengterichting
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beschouwen, stellen dat de verhouding van de uitwijking en het

elektrische veld evenredig is met de lengte van de cylinder. De

stijfheid van de cylinder is evenredig met de oppervlakte van de

doorsnede van het PVDF (en dus met de dikte van de gebruikte film

en het aantal PVDF-lagen). De oppervlakte van de doorsnede kan

veranderd worden door het aantal "slagen" PVDF waarmee de cylinder

gewonden wordt te veranderen. De dikte van de film bepaalt de

grootte van de spanning die we moeten gebruiken om een bepaalde

elektrische veldsterkte in de PVDF-film op te wekken.

De uitwijking per Volt van een onbelaste cylinder wordt dan

gegeven volgens de formule:

e d L
T 31

( 3 . 1 )Kv
= --

L

met

e
d

31

31
(3.2)= -

[
c

waarin

[
c

L

= elektromechanische transfercoefficient (in N/V).

= totale stijfheid van cylinder en last (in N/m).

= transversale ladingsdichtheid (in C/m
2

of N/Vm).

= piezoelektrische constante bij een mechanische kracht

in de l-richting en een ladingsverschuiving in de

3-richting (in C/N of m/V).

= trekspanning ("strain") in de cylinder (in N/m
2
).

= lengte van het stukje film (in m).

= dikte van het stukje film (in m).
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De capaciteit van de film wordt gegeven door de formule

c
s

cLW
=

"t;
(3.3)

waarin C = capaciteit (in F).
s

c = dielektrische constante (in F/m).

W = breedte van het stukje film (in m).

(voor L en "t;, zie boven).

De resonantiefrequentie in de lengterichting van een cylinder die

aan een kant ingeklemd is, wordt gegeven door de forrnule:

-1
met w in (m/s)

p = soortelijke massa in kg/m3

E • b(voor L en c , Zle oven)

(3.4)

De afmetingen van de film die Dameron & Linvill aangewend hebben

om de cylinders te vervaardigen bedragen:

L = 5 x 10-2
m

W = 3 x 10-2
m

"t; = 30 x 10-6
m

De waarden van de andere grootheden bedroegen:

c
E = 3,6 x 109

N/m
2

p = 1.8 x 103 kg/m3



60

d = 17 x 10-12 m/V
31

De cylindrische PVDF-stimulatoren kwamen er in hun uiteindelijke

vorm uit te zien als in figuur 3.6. De diameter van de staafjes

bedroeg 2 rom.

PLASTIC
CAP

.~
CI~CUIT
T~ACES

ROLLEO
--PVF2

CYlINDEF1

END OF GF10UND
,r- ELECTF10DE

'1'------=,"",/

figuur 3,6: Bevesllglng van de PVOF-cyllnders In hel dlaplay

(Dameron & L1nvill, 1981l.

In een experimentele opzet werden zowel de uitwijking als de

resonantiefrequentie van de gemaakte stiftjes gemeten. De

uitwijking bleek 19,0 ~m piek-piek te bedragen bij een toegepaste

wisselspanning van 800 V met een frequentie van 250 Hz. Deze
pp

uitwijking is volgens de auteurs gemakkelijk tactiel waar te

nemen.Uit de trend van het artikel kunnen we afleiden dat zij deze

uitspraak aIleen baseren op het waarnemingsvermogen van de

vingertoppen. De resonantiefrequentie die werd gemeten bedroeg

7,7 kHz. Deze waarde komt zeer goed overeen met de uit formule 3.4

volgende waarde. Volgens deze formule namelijk zou de resonantie

frequentie eveneens 7,7 kHz moeten bedragen, indien we rekening
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houden met het feit dat de vr~Je lengte van een cylinder 4,6 x
-2 .

10 m bedraagt. Zulk een hoge resonantiefrequentle betekent dat

als we de cylinders willen laten trillen met een frequentie van

250 Hz, we aan rendement zullen inboeten.

3.3.2: Voor- en nadelen.

Indien we PVDF-cylinders als transducers voor ons tactiele display

willen aanwenden, levert ons dat de volgende voordelen op:

* De cylinders hebben een kleine massa: het gewicht van een PVDF

cylinder, zoals gebruikt door Dameron & Linvill (1981), bedraagt

slechts 0,079 g (inclusief de "klembandjes").

* Lage dissipatie: ofschoon Dameron & Linvill in hun artikel niet

spreken over de vermogensopname van de cylinders, mogen we er

vanuit gaan dat de dissipatie laag is, aangezien PVDF zich bijna

geheel capacitief gedraagt, en dus zeer weinig stroom trekt

(Leysieffer (1986) bereikt met de door hem ontworpen PVDF

ringen zelfs een vermogensopname die vergelijkbaar is met die

van elektrocutane stimulatie).

* De cylinders hebben een zeer lage akoestische uitstraling.

* De PVDF-cylinders gedragen zich als lineaire transducers.

* PVDF is bedrijfszeker: de eigenschappen van deze kunststof

veranderen niet of nauwelijks na verloop van tijd, mits grote

temperatuursveranderingen vermeden worden (-25°C < T < 80°C).

* PVDF is ook bestand tegen vele zuren en basen, hetgeen vooral

van belang is in verband met de afscheiding van transpiratie

vocht door het lichaam.

* De elektrische scheiding tussen de cylinders en de huid is

gemakkelijk tot stand te brengen (door bijvoorbeeld een kapje

boven op de cylinder aan te brengen).
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Er kleven echter ook een aantal nadelen aan het gebruik van PVDF

cylinders als tactiele transducers:

* De lengte van de cylinders: deze bedraagt 50 rom, hetgeen

natuurlijk tot uiting zal komen in de hoogte van het display

(tenzij we de cylinders op de een of andere manier zouden kunnen

buigen).

* De hoge spanning die we moeten aanwenden om een waarneembare

uitwijking te verkrijgen: indien we streven naar een uitwijking

van 100 ~m, betekent dat, dat we een spanning van 3570 V zouden

moeten gebruiken!

* De resonantiefrequentie van de cylinders is erg hoog. Dit

betekent dat je aan efficiency inboet als je ze bij een

frequentie van 250 Hz wilt gebruiken. De resonantiefrequentie is

natuurlijk weI te veranderen door de lengte van de cylinders te

veranderen (zie formule 3.4), maar voor een resonantie

frequentie van 250 Hz zou de lengte 1,4 m moeten worden!!

We kunnen ook een ander type van keramische transducer, de

zogenaamde "bimorph" , in ons display toepassen. Deze realisatie

mogelijkheid is echter voor de verdere beschrijving van ons

onderzoek van een dergelijk groot belang, dat we er een apart

hoofdstuk aan wijden.
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HOOFDSTUK 4: Bimorph-display.

In het nu volgende hoofdstuk zullen we een piezoelektrische
transducer leren kennen, die "bimorph" genoemd wordt. Tevens
zullen de voor- en nadelen van het aanwenden van bimorphen in ons
tactiele display aan de orde komen. Tenslotte worden ook enkele
metingen besproken, die ik heb verricht om de resonant ie- en de
antiresonantiefrequentie van enkele bimorphen met verschillende
afmetingen te bepalen.

4.1: Beschrijving.

Een soort van transducer waarvan de werking, net zoals de hiervoor

beschreven PVDF-transducer, berust op het piezoelektrische effekt,

is de zogenaamde "bimorph". De mogelijke bewegingen van veel

piezoelektrische componenten zijn te klein en de spanningen die we

moeten aanwenden om deze bewegingen te verkrijgen zijn te hoog

(zie ook 3.3). Deze bezwaren zijn op te heffen met behulp van een

constructie als in figuur 4.1, een structuur die we bimorph noemen

(in het bijzonder: serie bimorph).

+

v

flquur 4.1: Serle billorph.

Een bimorph bestaat uit twee strippen piezoelektrisch materiaal,

met daartussen vaak een metalen strip om de mechanische stevigheid

te vergroten. Niet alleen het uiterlijk van een bimorph doet ons
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denken aan dat van een bimetaal, ook de werking van een bimorph is

vergelijkbaar met die van een bimetaal.

In de configuratie van figuur 4.1, de serie bimorph, lS de

polarisatierichting (weergegeven door de pijltjes aan de beide

uiteinden van de stripjes in de figuur) van de bovenste strip

tegengesteld aan de polarisatierichting van de onderste strip. Als

we nu een spanning aanbrengen als in figuur 4.1, zal de bovenste

strip uitzetten. De richting van het elektrische veld in die strip

is immers gelijk aan de polarisatierichting. De onderste strip

daarentegen zal inkrimpen, want in deze strip zijn het elektrisch

veld en de polarisatierichting tegengesteld gericht. De

resulterende verplaatsing van de top is de afstand z.

Indien we een grotere uitwijking per eenheid van spanning, een

lagere impedantie en een hogere capaciteit wensen, kunnen we

gebruik maken van een zogenaamde parallelle bimorph. Een

afbeelding hiervan treffen we aan in figuur 4.2. De

+

f1guur 4.2: Parallelle bllllorph.

polarisatierichting van de beide stripjes is nu gelijk (zie

pijltjes), maar de spanningsbron wordt zodanig aangesloten dat de

richting van het elektrische veld in de beide stripjes

tegengesteld is. Het effekt is per saldo hetzelfde als bij de

serie bimorph. De uitwijking van de parallelle bimorph is echter 2
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maal zo groot omdat, bij eenzelfde spanning, de grootte van het

elektrische veld in de stripjes 2 maal zo groot is als bij de

serie bimorph. Indien h namelijk de dikte van een stripje is,

geldt voor de

serie bimorph:

parallelle bimorph:

E
V

-2h

E
V= h

(in Vim)

(in Vim)

We kunnen een bimorph weergeven met behulp van een vereenvoudigd

elektrisch vervangingsschema, te vergelijken met dat van een

kristal. Dit vervangingsschema ziet eruit als getekent in figuur

4 • 3 .

figuur 4.3: Eleklrlsch vervanglngsschema van een blmorph.

In deze figuur corresponderen de syrnbolen met de volgende

grootheden:
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Co = de capaciteit van de ingeklemde transducer.

Ro de parallelweerstand die de dielektrische verliezen in de
-1

transducer weergeeft: (2rrf C tano) .
r 0

R = de interne weerstand die de mechanische verliezen
m

representeert.

R
L

= de interne weerstand die de uitgestraalde energie weergeeft.

C = de compliantie van de transducer.
m

L = de mechanische massa van de transducer.
m

(NB: Ter verdere vereenvoudiging kunnen R
L

en Ro verwaarloosd

worden) .

Indien we de modulus van de impedantie van de bimorph, gemeten in

de buurt van de resonantiefrequentie, uitzetten tegen de

frequentie, resulteert dat in een curve als in figuur 4.4. De

-
"

t

figuur 4.4: Impedantlekarakterlstlek van een blmorph.
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frequentie waarbij de impedantie minimaal is, noemen we de

resonantiefrequentie f , die waarbij de impedantie maximaal is, de
r

antiresonantiefrequentie f . (Ook hier is de overeenkomst met een
a

kristal aanwezig: vergelijk f met de serieresonantie en f met de
r a

parallelresonantie van een kristal).

4.1.1: Berekening van de resonantiefrequentie.

We kunnen een uitdrukking voor de resonantiefrequentie van een

bimorph benaderen door een uitdrukking af te leiden voor de

resonantiefrequentie van een aan een kant ingeklemde, massieve

homogene staaf, zoals in figuur 4.5. We volgen bij de afleiding de

t=~~ I iiiI:;iiiliiiI""'~
--z .

"

figuur 4.5: Aan een zl jde 1rlgek 1Mlde , homogene staaL

methode, die door Thomson (1965) gegeven wordt. Voor aIle in 4.1.1

voorkomende formules geldt, dat ze afkomstig zijn uit Thomson

(1965), tenzij anders vermeld wordt. We nemen aan dat deze staaf

een massa m per lengte-eenheid heeft. We denken ons nu deze staaf

opgebouwd uit oneindig veel kleine elementjes dx, elk met massa

dm. De amplitude van de trilling van elk elementje dx is een

functie y van de x-positie van zo'n elementje.

Stel de uitwijking van de staaf ziet er op een bepaald moment uit

als in figuur 4.6.
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figuur 4.6: Ui twl jkingscurve van een aan een kant Ingeklemde

staaf.

Elk elementje

waarvoor geldt

heeft een maximale kinetische energie dU
k ,max

dU =!. .dm' (V ) 2
k ,max 2 max

waarbij V max = Ymax

1 . 2
-·dm·y
2 m a x

(4.1)

De rnaximale kinetische energie van de gehele staaf bedraagt dan

1 1

U
1 J y2 dm

1 J(w. y )2dm= - = -
k,max 2 max 2 max

0 0

1 1
2 J y2dm

1 2 J y2m dx (4.2)= - w = - W
2 2

0 0

waarbij y = y
max
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v
max

W' Y
max

dm = m dx.

(zie Thomson (1965); W is de frequentie in rad/s).

De potentiele energie van de staaf wordt bepaald door de op de

staaf verrichte arbeid die wordt opgeslagen als "elastische"

energie. Als M het buigingsmoment is en e is de hellingshoek van

de raaklijn aan de (elastische) uitwijkingscurve, dan geldt

volgens Thomson (1965) dat deze arbeid gelijk is aan

e(x=l)

Up = ~ JMde
e(x=O)

4. (3 )

Indien we ervan uigaan dat de uitwijking van de staaf klein is,

kunnen we de volgende geometrische relaties afleiden (zie figuur

4.6)

dy = e (hellingshoek van de raaklijn) } •dx

dx sin de de (want e zeer klein)R = ::::

1

R
=

de

dx
= d

2
y

dx 2
(4.4)

Naast deze formules kunnen we voor de staaf de buigingsformule

volgens Thomson (1965) opschrijven:
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1 11
R = EI (4.5)

waarin EI de buigingsstijfheid van de staaf is en R de straal van

de kromrning. We kunnen nu afleiden dat voor de maximale potentiele

energie geldt

U
p,max

1 JI 112
= '2 EI dx

o
( 4 • 6 )

Omdat volgens Thomson (1965) de maximale kinetische energie geIijk

moet zijn aan de maximale potentiele energie, kunnen we uit het

geIijk steIIen van formule 4.2 aan formule 4.6 afleiden dat voor

de resonantiefrequentie w moet gelden

2
W

IJEI (d 2 y/dx2
)2dx

o
=

IJ y2 dm
o

( 4 • 7 )

Verder geldt volgens het concept van de dynamische Iasten (zie

Thomson (1965)) dat de dynamische belasting w2m(x)y(x) geIijk moet

zijn aan de verandering van de schuifspanning Iangs de staaf

dV 2= w m(x )y (x )dx ( 4 .8)

We maken nu de aanname dat voor de uitwijkingscurve y van de staaf

geldt y = cx2
• Uit formule 4.8 en met behulp van figuur 4.5 kunnen

we dan afleiden dat geldt dV = w2mcx2dx, waaruit voIgt
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( 4 . 9 )

Voor het buigingsmoment geldt volgens Thomson (1965) de formule

I

M(x) = J V(I;)dl;
x

waaruit volgt

(4.10a)

M(x)
IJV(I;)dl; =
x

2
= w me (31 4 _ 413 + 4)
~ X X

De maximale potentiele energie

hiervoor afgeleide uitdrukking

formule 4.6:

(4.10b)

kunnen we uitrekenen door de

voor M(x) te substitueren in

(

2 ) 2 I
Up,max= 2i:r w1~e f

o
(31

4
_ 41

3
x + X

4
)2dx

(4.11)
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De maximale kinetische energie bedraagt

1
1 2 2 J 4= 2"C W m x dx

o

(4.12 )

Uit 4(11) en 4.(12) volgt uiteindelijk dat

W = / 12,47' EI /m1 4'
1

(4.13)

Voor een bimorph geldt een iets andere forrnule. De resonant ie

frequentie van een bimorph hangt namelijk af van zijn lengte (1),

zijn dikte (h), de manier van bevestigen en enkele materiaal

eigenschappen (de breedte W heeft geen invloed indien

W ~ 1/2). De algemene vergelijking voor de resonantiefrequentie

van een staaf piezoelektrisch materiaal (dat is dus geen bimorph

maar een massieve staaf van piezoelektrisch materiaal zoals in

figuur 4.5) luidt volgens Philips (1986):

f
n

= (4.14)

(met n 0,1,2,3, ... )

waarin (3 = een constante die de manier van inklernrnen in rekening

brengt (met (3 = 0,16 voor vaste inklernrning aan een

uiteinde) .
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yE = de elasticiteitsmodul us (in N/m2
).

11

p = de soortelijke massa (in kg/m3
).

N = de zogenaamde "frequency constant" (in HZ'm of m/sec).

Voor een inklemming van een bimorph met een centrale metalen strip

aan een uiteinde, zoals wij die willen gaan toepassen, kunnen we

bovenstaande vergelijking vereenvoudigen tot

2 6 K3
f o = 0, 35' (h /1 ). 10 =

1
2

(4.15)

(NB: De in het voorgaande afgeleide formules gelden natuurlijk

allemaal voor onbe1aste trillingen. Gaan we de trillende staven

cq. bimorphen belasten door ze bijvoorbeeld op de huid aan te

brengen (we introduceren dan demping; vergelijkbaar met de demping

in een tweede-orde systeem) dan zullen de afgeleide uitdrukkingen

er anders uit komen te zien. Het is echter belangrijk om er

notitie van te nemen dat het introduceren van een zekere belasting

uitsluitend tot uitdrukking komt in het veranderen van de waarden

van de respectievelijke constanten K , K en K !)
1 2 3

Zoals we kunnen constateren lijken de theoretisch afgeleide

formule voor de resonantiefrequentie van een aan een kant

ingelemde homogene staaf (formule 4.13), en de formule voor de

resonantiefrequentie van een bimorph (beslist niet homogeen!), die

aan een kant ingeklemd is (formule 4.15), zeer veel op elkaar. Zij

hebben een ding gemeenschappelijk: uit deze formules blijkt dat de

resonantiefrequentie omgekeerd evenredig is met de lengte in het

kwadraat. Dit is een zeer belangrijk gegeven, met het oog op de

rest van het onderzoek. Dit betekent namelijk dat we weten hoe we

de lengte van een bimorph moeten veranderen om de resonant ie-
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frequentie van deze bimorph een bepaalde waarde te geven!!

4.2: Voor- en nadelen.

Aan het gebruik van bimorphen als transducers voor een tactiel

display zijn natuurlijk een aantal voor- en nadelen verbonden. De

voordelen van het toepassen van bimorphen zijn de volgende:

* Bimorphen hebben een kleine massa.

* De bedrijfsspanning (dat is de spanning die we moeten aanwenden

om een waarneembare uitwijking van de stimulator te verkrijgen)

van een bimorph is relatief laag.

* Ook het door een bimorph opgenomen vermogen is gering, omdat een

bimorph zich voornamelijk capacitief gedraagt.

* De resonantiefrequentie van een bimorph is, in vergelijking met

die van een PVDF-rolletje (zie 3.3.1), zeer laag. Bovendien

kunnen we de resonantiefrequentie van een bimorph belnvloeden

door de lengte van die bimorph te veranderen (zie formule 4.15),

zodat de resonantiefrequentie in de buurt van de door ons

gewenste 250 Hz komt te liggen.

* De akoestische lekkage die een bimorph vertoont is zeer laag

indien we de bimorph met een sinusvormige spanning aansturen en

iets groter indien we voor de aansturing een blok- of

driehoekvormige spanning gebruiken.

* De elektrische scheiding tussen een bimorph en de huid is

gemakkelijk tot stand te brengen, bijvoorbeeld door een

isolerend stiftje op het uiteinde aan te brengen.

De nadelen die aan het gebruik van bimorphen als tactiele

stimulatoren verbonden zijn, zijn de volgende:

* Bimorphen zijn erg fragiel: we zullen dus altijd voldoende
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voorzichtig met bimorphen moeten omspringen. Indien we ze 1n een

display monteren, moeten we dus ook voor een afdoende

mechanische bescherming van de bimorphen zorgen.

* Bimorphen hebben een relatief grote lengte, hetgeen de

compactheid van het uiteindelijke display natuurlijk niet ten

goede komt.

* De grootte van de uitwijking van een bimorph lS afhankelijk van

de contactdruk.

4.3: Metingen.

De firma Tiernan stelde ons een aantal bimorphen ter beschikking om

er mee te experimenteren. Zij gaven de volgende gegevens over deze

birnorphen:

1) De maximale spanning die we mogen toepassen bedraagt 150 V

piek-piek.

2) De kracht (statisch) die de bimorphen bij die spanning

uitoefenen, bedraagt 5 tot 10 gram. (NB. Een opmerking is hier

op zijn plaats: de firma Tiernan past deze bimorphen toe in de

door hun gebouwde Braille-cellen. Bij deze toepassing worden de

bimorphen niet aIleen aan een uiteinde ingeklemd maar ook in

het midden. De inklemrning aan het uiteinde verhindert aIle

beweging van de bimorph ter plaatse, de inklemrning in het

midden echter verhindert slechts de verticale beweging van de

bimorph, maar staat eventuele horizontale (schuif-)bewegingen

en rotaties toe. Op deze manier wordt de amplitude van de

uitwijking van het vrije uiteinde weliswaar kleiner, maar de

kracht die dit uiteinde kan uitoefenen neemt toe. We mogen

ervan uitgaan dat de vermelde gegevens voor deze configuratie

geldig zijn.

3) De uitwijking bedraagt in dit geval 0,8 mrn.
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Deze bimorphen hadden een trilaminaire struetuur: twee strippen

keramiseh materiaal (welk materiaal is niet bekend) met daartussen

een stripje fosforbrons. De afmetingen van deze bimorphen waren de

volgende:

1 = 8,7 ern (lengte keramiseh materiaal)
ker

1 fosf = 9,0 ern (lengte fosforbrons)

2,30 rom ~ breedte W ~ 2,45 rom

1 rom (ongeeoat) ~ dikte h ~ 1,1 rom (geeoat)

Nadat een van deze bimorphen goed gereinigd was met ethanol, om

alle mogelijke lekweerstanden ten gevolge van vingervet langs de

zijkant te verwijderen, werd hij aan een kant ingeklemd in een

tafelbanksehroef. De vrije lengte van de bimorph bedroeg nu

8,6 ern. Met behulp van de opstelling, zoals die in figuur 4.7

gesehetst wordt, werden vervolgens de resonantie- en de

T

R

V2

v = lJo.vetek Moclel 143
Vl= Unlgor 45
V2= Fluke 75
T = HP 5308A T1l'1er
R = 38.0 k

figuur 4.7: Meetopstelling voor het bepalen van de

resonant i efrequenti evan een bimorph.
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antiresonantiefrequentie van de bimorph bepaald. Zoals namelijk

uit 4.1 blijkt, is de impedantie van de bimorph bij de

resonantiefrequentie het kleinst, terwijl de impedantie het

grootst is bij de antiresonantiefrequentie. We kunnen dus met

behulp van een eenvoudige impedantiemeting deze beide frequenties

bepalen.

De meetresultaten treffen we aan in Tabel 4.1 in Bijlage 1. De uit

de meetresultaten geconstrueerde grafiek (zie Grafiek 1 in Bijlage

2) voIgt dat de resonantiefrequentie van deze bimorph 50 Hz

bedraagt, terwijl de antiresonantiefrequentie 53 Hz bedraagt.

Om te verifieren of de breedte van de bimorph inderdaad geen

invloed heeft op de resonantiefrequentie (omdat we toch te maken

hebben met enige spreiding binnen de ons geleverde partij), hebben

we dezelfde meting uitgevoerd met twee bimorphen met een

verschillende breedte (NB. "Dezelfde meting" met dien verstande

dat V = Fluke 75, V = HP 3435A en R = 197,6 kO). De afmetingen
1 2

van de beide bimorphen waren de volgende:

Bimorph 1 Bimorph 2

1 = 7,5 cm 1 = 7,5 em
W = 2,45 mm W = 2,30 mm
h = 1, 1 mm (gecoat) h = 1,0 mm (ongeeoat)

f- vrije lengte

De meetresultaten van deze meting vinden we in Tabel 4.2 en Tabel

4.3 in Bijlage 1 en in Grafiek 2 in Bijlage 2. Uit deze resultaten

blijkt dat f = 74 Hz en f = 76 Hz. Zoals we kunnen
a,BIHl a,BIH2

eonstateren mogen we veilig aannemen dat de breedte W van de

bimorphen weinig tot geen invloed op de (anti-)resonantie-
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frequentie heeft.

uit formule 4.14 volgt dat de resonantiefrequentie van een

bimorph omgekeerd evenredig is met zijn lengte in het kwadraat. We

verwaehten nu dat als we de bimorph inkorten tot een lengte van

4,0 ern, zowel de resonantiefrequentie als de antiresonan-

tiefrequentie met een factor (~:~)2 = 4,6 omhoog zullen gaan. Dit

zou betekenen dat de antiresonantiefrequentie 245 Hz zou worden,

en dat is een waarde die in het frequentiegebied waarvoor de huid

het meest gevoelig is ligt! En dat was preeies een van onze eisen

(zie 2.5).

Om onze verwaehting te verifieren ben ik als volgt te werk gegaan:

ik heb een bimorph met behulp van een zaag ingekort tot een lengte

van 5,3 ern. Vervolgens heb ik over een lengte van 3 rnm aan beide

zijden van het fosforbrons het keramisehe materiaal verwijderd.

Dit ging het beste door eerst het keramisehe materiaal tot op het

fosforbrons in te zagen met behulp van een glaszaagje en het

vervolgens te verwijderen door er een dwarskraeht op uit te

oefenen met behulp van een (platbek)tangetje. De zieh nog op het

fosforbrons bevindende resten konden met wat sehuurpapier

weggesehuurd worden. Tenslotte kunnen de elektrisehe eontaeten

aangebraeht worden door een draadje aan het fosforbrons en een

draadje aan de coating van het keramisehe materiaal te solderen.

Deze soldeerverbindinding dient in verband met het depolarisatie

gevaar tot stand gebraeht te worden met behulp van "soldeertin"

met een laag smeltpunt (ik heb een tinlegering gebruikt met een

smeltpunt van ca. 95°C).

Aldus hebben we een bimorph verkregen met een lengte van 5,0 ern.

Deze bimorph kan over een lengte van 1,0 ern ingeklemd worden en op

deze manier ereeeren we een bimorph met een vrije lengte van 4,0

ern (het ingeklemde stuk kan irnmers niet meetrillen). Met de
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meetopstelling van figuur 4.7 kunnen we de resonantiefrequentie en

de antiresonantiefrequentie van deze bimorph bepalen. De

resultaten vinden we in Tabel 4.4 (Bijlage 1) en Grafiek 3

(Bijlage 2). De resonantiefrequentie bedraagt 245 Hz, de

antiresonantiefrequentie vinden we bij een frequentie van 265 Hz

(merk op hoe dicht deze waarde in de buurt van de theoretisch

voorspelde waarde van 245 Hz ligt!). Deze beide frequenties

blijken inderdaad in de buurt van de gewenste 250 Hz te liggen!

Om het effekt van een stiftje, dat we op het het uiteinde van de

bimorph willen bevestigen in het uiteindelijke display, op de

beide resonantiefrequenties te bepalen, heb ik een stukje lucifer

van 0,5 ern op het uiteinde van de geprepareerde bimorph geplakt en

de hierboven beschreven meting herhaald. De resultaten van deze

herhaalde meting wijzen weliswaar uit dat de antiresonantie

frequentie iets omlaag gaat (255 Hz), maar toch in de in de buurt

van de 250 Hz blijft. In het uiteindelijke ontwerp zullen we dus

bimorphen met een vrije lengte van 4,0 em kunnen gebruiken.

Uit de laatste meting die ik uitvoerde bleek dat de bimorph een

effectieve stroom van 0~33 rnA trok, bij een sinusvormige

aanstuurspanning van 50 V
pp
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Hoofdstuk 5: Meehaniseh ontwerp.

In het nu volgende hoofdstuk wordt het mechanische ontwerp, dat
het uiteindelijke uiterlijk van het display zal gaan bepalen,
besproken. Aan de hand van de bouwtekeningen zal dieper worden
ingegaan op de overwegingen die tot het ontwerp van het display,
zoals dat er nu ligt, hebben geleid.

We zijn nu op het punt aangekomen dat we de vorm en het uiterlijk

van het display kunnen gaan ontwerpen. Tevens moeten we daarbij

natuurlijk aandaeht gaan besteden aan de manier waarop we de

bimorphen in dat display gaan inklemmen.

Maar allereerst werd in onderling over leg besloten om vooralsnog

een "testversie" van een taetiel display te ontwerpen, om de

haalbaarheid van het hele projekt te onderzoeken. Dit testdisplay

zou dan moeten bestaan uit een matrix van 6 x 4 stimulatoren eq.

bimorphen, waarmee enige pilot-experimenten uitgevoerd zouden

kunnen worden, alvorens er een uiteindelijk, zo optimaal mogelijk

display ontworpen zou gaan worden. Het testdisplay moet zodanig

worden ontworpen, dat het op het bovenbeen van de gebruikerjproef

persoon gedragen kan worden. Op grond van het sueeessieve

oplossende vermogen van het bovenbeen (zie 2.3) besluiten we de

stimulatoren op een afstand van ca. 1 em van elkaar te plaatsen.

(Om preeies te zijn wordt de horizontale afstand 1 ern, terwijl de

vertieale afstand 1,23 em gaat bedragen; de spatiele drempel in de

lengteriehting (vertieaal) is groter dan die in de omtrekriehting

(horizontaal)).

De te gebruiken stimulatoren zullen bestaan uit een bimorph,

waarop aan het uiteinde een stiftje bevestigd wordt (met behulp

van twee eomponenten Araldyte-lijm). Om ruimte te besparen worden

steeds twee stimulatoren boven elkaar geplaatst en wordt het
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display opgebouwd uit twee aparte, gespiegelde matrices van 6 x 2

stimulatoren. We moeten er wel op letten dat we de stiftjes ver

genoeg boven elkaar aanbrengen, zodat ze elkaar niet hinderen in

hun trilling (zie figuur 5.lb). Bij een uitwijking van 100 ~m komt

dat neer op een verticale afstand van minstens 200 ~m. Deze

overwegingen leiden tot een ontwerp als in figuur 5.1 (a en b).

Deze aanpak leidt er wel toe dat de stiftjes, die op de onderste

(althans in figuur 5.lb) bimorphen bevestigd worden, langer dienen

te worden dan de stiftjes die op de bovenste bimorphen bevestigd

worden. Het lengteverschil wordt dan de som van de afstand tussen

de bimorphen en de dikte van een bimorph. Om te voorkomen dat de

resonantiefrequentie van de onderste bimorpen ten gevolge van de

grotere massa van de langere stiftjes lager zou worden dan die van

de bovenste (zie 4.3), worden de langere stiftjes uitgehold en wel

zo, dat hun massa gelijk wordt aan die van de kortere stiftjes.

De ink lemming van de bimorphen geschiedt door middel van een

kanteelvormige structuur. Dit is te zien in het vooraanzicht van

de samenstelling in figuur 5.la. In het nuvolgende zal ik deze

inklemming iets nader toelichten.

Elke bimorph wordt ingeklemd tussen twee platen. De onderste plaat

heeft, op de plaats waar de bimorph in het display komt te zitten,

een kanteelvormig uitsteeksel. De bovenste plaat heeft op een

daarmee corresponderende plaats een rechthoekige uitsparing, waar

de bimorph en de "kanteel" exact in passen. Zie de principeschets

van figuur 5.2. De twee platen worden vervolgens op elkaar

geschroefd, zodat de birnorph vast ertussen wordt geklemd. Deze
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figuur 5.tb: Inklemblok bimorphen (2).
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__---" ....----- ~~~~~;~e plaa
t

____-----"l_;rd '\:. onderste plaat

schroef "" "kanteel"

figuur 5.2: Principeschets van de inklemming van een birnorph.

wijze van inklemmen, gecombineerd met het gegeven dat er telkens

twee bimorphen boven elkaar bevestigd \.orden, leidt tot het

ontwerp van de "inklemblokken", zoals die in figuur 5.1 (a en b)

te zien zijn.

In de doorsnede A-A' van figuur 5.1b ("principeschets") is te

zien, dat de inklemming van de bimorphen niet volledig is: aan het

uiteinde van elke bimorph, daar waar het fosforbrons een stukje

buiten het keramische materiaal uitsteekt, is een kleine

uitsparing in het "inklemblok" gelaten. Dankzij deze uitsparing

kunnen we het elektrische contact met het gecoate piezoelektrische

materiaal bewerkstelligen, door op de plaats van de uitsparing een

stukje draad aan de coating te solderen (zie ook 4.3).

De in figuur 5.1 (a en b) geschetste "inklemblokken" worden op hun

kop op een grondplaat bevestigd, zoals in figuur 5.3 te zien is.

Dit bevestigen gebeurt met behulp van drie schroeven, die ook de

drie "inklemplaten" nog eens extra op elkaar duwen. We kunnen nu

eerst een "pakketje" van 6 x 2 bimorphen samenstellen, met behulp

van vier andere schroeven, die aIleen de drie "inklemplaten" op
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elkaar klemmen, alvorens het op de grondplaat te bevestigen. Dit

vereenvoudigt de assemblage aanzienlijk.

De grondplaat is, in tegenstelling tot de afdekplaat, dAt gedeelte

van het display dat voor de mechanische stevigheid cq. robuustheid

moet zorgen. Daarom is besloten om hiervoor een plaat van 5 rom

dikte te kiezen. In deze grondplaat worden 24 gaatjes met een

diameter van 3 rom gemaakt. Hierdoor steken de stiftjes die we

bovenop de uiteinden van de bimorphen bevestigen en wel z6, dat de

bovenkant van de stiftjes gelijk is met de bovenkant van de

grondplaat (dat is de kant van de grondplaat die de stimulatie

plaats raakt). Dit verhoogt de robuustheid van het display, er kan

op deze manier namelijk nooit per ongeluk tegen de stiftjes

gestoten worden. Bovendien fungeert de grondplaat nu als een

statische ring om elke stimulator (zoals in 2.2 ook al wordt

aangegeven), die de voortplanting van de trilling van elke

stimulator langs de huid dempt. De grondplaat wordt weergegeven in

figuur 5.4.

Deze maatregel heeft tot gevolg dat de stiftjes die op de

"onderste" (in figuur 5.1b) bimorphen bevestigd worden (de

langste) een lengte krijgen van 11,5 rom, terwijl de stiftjes op de

"bovenste" bimorphen 7 rom lang worden. De stiftjes worden afgerond

om het genereren van pijnprikkels uit te sluiten.
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Verder zien we in figuur 5.3 dat de grondplaat geknikt is, zodat

deze plaat de kromming van het bovenbeen zo goed mogelijk volgt.

De hoek die de beide delen met elkaar maken, is in de werkplaats

van de faculteit Elektrotechniek bepaald volgens de "a fmetingen

van de gemiddelde dij" en bedraagt ongeveer 10
0

•

De afdekplaat dient louter ter bescherming van de fragiele

bimorphen. Ret volstaat dan ook indien we hiervoor een plaat met

een dikte van 2 mm nemen. Zie figuur 5.5.

Ret samengestelde display wordt op het bovenbeen bevestigd door

middel van een riem, die met behulp van klittenband aan de omtrek

van het bovenbeen aangepast kan worden. De uitsparingen aan de

zijkanten van de grondplaat, zoals die in figuur 5.3 te zien zijn,

dienen er dan ook toe om deze riem aan het display te bevestigen.

De afmetingen van het display en de kromming van de grondplaat

zijn zodanig, dat het display ook op de onderarm te plaatsen is.

Dit maakt het ons mogelijk om in latere experimenten de prestaties

van het bovenbeen en de onderarm te vergelijken.

De uiteinden van de grondplaat zlJn ietwat omhoog gebogen om te

voorkomen dat de randen van het display bij langdurig gebruik in

de huid gaan " snijden" (door de strakke bevestiging).

Ret gehele display, tens lotte wordt uitgevoerd in mat, grijs pvc.

Op de foto van figuur 5.6 zien we een onderaanzicht van het

display. Duidelijk is hierop de matrix van 24 stiftjes te zien. Op

de foto van figuur 5.7 zien we het display in zijaanzicht. We zien

hierop de printplaatjes met de relais die bovenop het display
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bevestigd zlJn. Ook zien we de eerste vier bimorphen in het

display met de daarop bevestigde stiftjes. Tenslotte zien we

duidelijk dat de grondplaat geknikt is.
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f iguur S. '0. [ulc van hel display in onderaanzichl.



figuur 5.7: rata Y.,n het display in zijaanzicht.
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Hoofdstuk 6: Elektrisch antwerp.

In het nu volgende hoofdstuk zal het ontwerp van de elektrische
schakeling die het display moet gaan aansturen behandeld worden.
Uitgaande van een algemene beschrijving en een blokschema zullen
achtereenvolgens aan de orde komen het ontwerp en/of de selektie
van de te gebruiken latches, schakelaars, de aan te wenden
sinusgenerator, versterker en transformator. Met het oog op de
eventuele latere optimalisatie/miniaturisatie van het tactiele
display zal ik uitgebreid ingaan op het ontwerp van deze laatste.

6.1: Algemene beschrijving.

Nu we op het punt zlJn aangekomen, dat we het mechanische ontwerp

van het tactiele display gereed hebben, kunnen we overgaan tot de

volgende fase van het ontwerpproces: het maken van een elektrisch

ontwerp voor de aansturing van de 24 stimulatoren in het display.

De Digital Speech £rocessor (in het vervolg te noemen DSP), die we

voor het aansturen van ons display willen gebruiken (een ADSP-2100

van Analog Devices), levert de informatie die aangeeft welke van

de stimulatoren geexciteerd moet worden. Vervolgens moeten de

geselecteerde bimorphen ook werkelijk gaan trillen. Deze trilling

wordt opgewekt door een wisselspanning van 50 V , met een
pp

frequentie van 250 Hz (zodat de trilling goed waarneembaar is; zie

2.6), op de geselecteerde bimorphen aan te sluiten.

Het blokschema van de schakeling die voor de aansturing moet gaan

zorgen vinden we in figuur 6.1. In dit schema treffen we de

volgende onderdelen aan:

* De latches: deze slaan de besturingssignalen, die van de DSP

afkomstig zijn, op en zorgen dat deze beschikbaar zijn voor de

rest van de schakeling.
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flquur 6.1: Blokschema van de aansluurschakellng.

* De schakelaars: deze zorgen ervoor dat de sinusvormige spanning,

die van de cornbinatie sinusgenerator/versterker/transformator

afkornt, bij de aangestuurde birnorphen terecht komt, zodat deze

geactiveerd worden en beginnen te trillen. Tevens zorgen de

schakelaars ervoor dat dezelfde sinusvorrnige spanning niet bij

de niet-aangestuurde bimorphen terecht komt.

* De sinusgenerator: deze wekt een sinusvormige spanning met een

frequentie van 250 Hz op, die voor de activering van de

birnorphen dient.

* De transforrnator: deze dient ervoor om de topwaarde van de



95

sinusvormige spanning, zoals die door de generator geleverd

wordt, omhoog te transformeren. De sinusgenerator kan namelijk

slechts een maximale spanning van 6 V leveren, terwijl we een
pp

waarde van 50 V wens en te hebben. De transformator moet de
pp

uitgangsspanning van de generator dus ruwweg met een factor 10

omhoog transformeren.

* De versterker: deze dient voornamelijk als stroomversterker. Een

bimorph trekt, bij een spanning van 50 V (tussen -25 V en
pp

+25 V) een effektieve stroom van 0,33 rnA, dus alle 24 tesamen

zouden de bimorphen een effektieve stroom van 24 x 0,33 rnA = 7,9

rnA trekken. Dit betekent dat er aan de primaire zijde van de

transformator 79 rnA (effektief) geleverd zou moeten worden. De

maximale stroom die de sinusgenerator kan leveren, bedraagt

echter slechts 10 rnA (piek-piek; = 7, 1rnA effektief). Vandaar dat

we een stroomversterker nodig hebben, die we achter de

sinusgenerator kunnen schakelen.

* De bimorphen: dit zijn de reeds behandelde stimulatoren.

In het nu volgende zal ik elk van de onderdelen van het blokschema

in detail beschrijven.

6.2: Latches.

De latches zorgen zoals gezegd voor het opslaan van de

stuursignalen voor de bimorphen, die van de DSP afkomstig zlJn,

zodat deze beschikbaar worden voor de rest van de schakeling. De

DSP kan per cycle een stuursignaal dat 16 bits breed is leveren.

De connector op de DSP-print ziet er uit als in figuur 6.2 (NB: de

getallen in de cirkels geven het nummer van de pin van de

connector aan).
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bit 16 bit 15 bit 14 bit 13 bit 12 bit 11 bit 10 bit 9 OE of +

0) CD ® 0· ® @ @ @ @ @

+ bit 1 bit 2 bit :5 bit 4 bit 5 bit 6 bit 7 bit B OE of -

0 0 0 0 @ @ @ @ @ @

figuur 6.2: Connectoraans I ui t I ng van de DSP-pr I nt.

We moeten 24 bimorphen aansturen, hetgeen betekent dat we minstens

twee cycles van de DSP (en dus twee keer een stuursignaal van 16

bits) nodig hebben om aIle informatie over de toestanden van elk

van de bimorphen binnen te halen (we hebben 24 databits nodig, 1

per bimorph, waarbij "0" = bimorph uit en "1" = bimorph

aan/trilt) .

We kiezen voor een oplossing met drie 8-bit brede latches, hetgeen

betekent dat:

* we 3 "schrijfslagen" van de DSP nodig hebben voordat we aIle

informatie over de toestand van elk van de bimorphen kennen. Per

"schrijfslag" kunnen we namelijk slechts naar ~~n latch tegelijk

schrijven.

* we een mechanisme zullen moeten opnemen, dat bij elke

"schrijfslag" ~~n van de drie latches selekteert.

Verder wensen we een voorziening te creeren die ervoor zorgt dat

aIle informatie gebufferd wordt, in het onverhoopte geval dat de

DSP uit zou vallen, zodat de toestand van de bimorphen in ieder

geval gehandhaafd blijft. Het principeschema van de gekozen

realisatie ziet er uit als in figuur 6.3.
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bib 1 tIm 8: clatobite
bit 9: elliektio latch 1
bit 10: e.okti. latch 2
bit 11: lIlItektie latch 3
bit 12: clleplay enable

Blmorph 1 tim 8

LATCH 1 f----------'

bits 1 tim 8

bit 12

bit 9

LATCH 2 I---------J

LATCH 3 f----------'

bit 10

bit 12

bit 12

bit 11

figuur 6.3: De ialches in de aansluurschakel ing.

De bits 1 tim 8 ZlJn 8 databits die telkens de toestand van een

groep van 8 bimorphen aangeven ("0" = uit, "1" = aan). De bits 9,

10 en 11 zijn de selektiebits met behulp waarvan data naar een van

de drie latches geschreven kan worden. Bit 12 is het zogenaamde

"display enable"-bit. Als de processor uit zou vallen, wordt dit

bit "0", waardoor de uitgang van elk van de drie AND-poorten, en

dus de enable-ingang van elk van de drie latches, "0" wordt.

Indien deze latch enables nu active high zijn, worden de latches

gedisabled, hetgeen betekent dat de data die op de uitgangen stond

vlak voor het moment van het uitvallen van de DSP blijft staan,

zodat de toestand van het display (lees: de bimorphen) altijd

gedefinieerd blijft.

Bij de praktische realisatie van de latches in ons display maken

we gebruik van het CMOS-IC 74HC573 (zie figuur 6.4). Dit is een
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figuur 6.4: 74 He 573.

high-speed CMOS-device (zuinig!) waarvan de in- en de uitgangen

recht tegenover elkaar liggen. De "573" bestaat uit 8 transparante

latches van het D-type, en heeft 8 data in- en uitgangen, een

latch enable-ingang (LE) en een output enable-ingang (OE). Wanneer

LE "hoog" is, kan de data aan de ingangen de latches binnenkomen.

In deze toestand zijn de latches "transparant" , hetgeen wil zeggen

dat de uitgang van een latch elke keer van toestand zal veranderen

als de ermee corresponderende ingang dat ook doet. Als LE laag

wordt, slaan de latches de informatie op die een bepaalde

tijdsduur (de zogenaamde "set-up time") voordat de hoog-naar-laag

overgang van LE plaatsvond, aan de ingangen aanwezig was. Wanneer

OE laag is, is de inhoud van de 8 latches beschikbaar aan de 8

uitgangen. Indien OE hoog is, bevinden de uitgangen zich in een

hoogohmige (TRI-STATE) uit-toestand. Ret aan- of uitschakelen van

de uitgangen is een optie waar we echter geen gebruik van zullen

maken.

Verdere bijzonderheden over het 74RC573 - IC vinden we in het

betreffende Philips databoek (Philips, 1988), alwaar we ook
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eigenschappen als energieverbruik e.d. aantreffen (onder "Family

Specifications").

Voor de drie AND-poorten die mede zorg dragen voor het

gedefinieerd blijven van de toestand van het display, kiezen we

het 74HC08 IC, ook nu weer rekening houdende met het energie

verbruik van dit IC. Zie voor de specificaties van deze

AND-poorten het reeds genoemde Philips databoek (Philips, 1988).

6.3: Schakelaars.

Zoals gezegd is het de taak van de schakelaars om de sinusvormige

spanning die van de combinatie generator/versterker/transformator

afkomt naar de bimorphen die geactiveerd dienen te worden te

geleiden en te blokkeren voor de andere bimorphen. Dit betekent

dat de schakelaars een "geleidend pad" moeten kunnen vormen voor

een relatief hoge spanning (ca. 50 V ) bij een zeer kleine
pp

stroomsterkte (een bimorph trekt immers slechts 0,33 rnA

(effektief) bij deze spanning).

Er zijn een aantal mogelijkheden om deze schakelaars te

realiseren:

* Transistoren: Omdat we een wisselspanning moeten schakelen,

betekent dat, dat we twee transistoren per schakelaar moeten

gebruiken. Een transistor om de positieve helft van de

bimorph-aanstuurspanning V (in tegenstelling tot de bimorph-
B

selektiespanning die de schakelaars zelf aanstuurt) door te

laten (een NPN-transistor, waarvoor altijd moet gelden VCE>O) en

een transistor om de negatieve helft van de bimorph

aanstuurspanning door te laten (een PNp-transistor, waarvoor

V <0 moet zijn). Bovendien geldt voor een transistor, dat hijCE
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slechts geleidt als de basis-emitterspanning ongeveer 1 V

bedraagt (de basis-emitterdiode geleidt dan). Voor de transistor

die de positieve helft van de bimorph- aanstuurspanning moet

doorlaten betekent dat het volgende: als hij een spanning van

maximaal 25 V moet schakelen (want -25 V ~ V ~ +25 V) kan de
B

potentiaal van zowel de collector als de emitter op een bepaald

moment 25 V bedragen. wil de transistor dan in geleiding

blijven, betekent dat dat de basispotentiaal 26 V moet bedragen.

Deze redelijk hoge gelijkspanning zal dus in de schakeling

aanwezig moeten zijn. Eenzelfde beschouwing gaat, mutatis

mutandis, op voor de transistor die de negatieve helft van de

bimorph-aanstuurspanning moet schakelen. Indien we transistoren

als schakelaars willen gebruiken moeten we dus twee redelijk

hoge gelijkspanningen in onze schakeling realiseren.

* EET: Voor een normale FET, waar het substraat aan de source

vastligt, geldt in principe hetzelfde als voor een transistor.

Onderzocht zou kunnen worden of er typen met een losliggend

substraat zijn, die voor onze toepassing aangewend zouden kunnen

worden.

* Triacs/thyristoren: In principe zou een triac (of een

antiparallelschakeling van twee thyristoren, hetgeen in feite

een triac oplevert) goed te gebruiken zijn, zij het met de

volgende aantekening: omdat de aanstuurstroom van een bimorph

(0,33 rnA) ver beneden de houdstroom van een triac, die ca. 10 rnA

bedraagt, ligt, moeten we de gate van de triac constant

aansturen. Voor een parallelschakeling van twee thyristoren

geldt in principe hetzelfde, al moet ik opmerken dat de

houdstroom van een thyristor meestal iets lager is dan die van

een triac. Na meting bleek echter dat de frequentie van de

bimorphaanstuurspanning te hoog was: de gebruikte triac

(TAG 222) kon niet voldoende snel schakelen. Het gebruikte type
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triac mag als redelijk standaard, en dus als representatief voor

een hele groep van triacs, worden beschouwd. Het verdient mijns

inziens echter aanbeveling om te zoeken naar een triac die wel

voldoende snel kan schakelen, en na te gaan of deze toe te

passen is in de aanstuurschakeling van het display (mits zo'n

triac bestaat, uiteraard).

* Reedrelais: Dit zlJn stille (belangrijk in verband met de in 2.6

geformuleerde eisen!) en voldoende snelle schakelaars. Het

nadeel van een relais is echter d~ weerstand van de spoel. Deze

bedraagt namelijk slechts enkele honderden Ohms. Dit betekent

dat de latches, die de relais moeten bekrachtigen, per uitgang

een stroom van enige tientallen rnA moeten leveren, hetgeen de

zuinigheid van de schakeling natuurlijk niet ten goede komt.

Na afweging van de verschillende alternatieven werd besloten om

voor de eerste, voorlopige versie van het display, waarmee een

ssort van "haalbaarheidsstudie" naar het inzetten van de tastzin

op een andere lichaamsplaats dan de vingers als cornmunicatiemiddel

wordt uitgevoerd, niet aan de zuinigheid als primair ontwerp

criterium vast te houden (we volgen vanaf nu dus een soort van

hybriede ontwerpstrategie: naast de zuinigheid, waar we toch

zoveel mogelijk aan proberen vast te houden, willen we toch een

display maken om de haalbaarheid van ons projekt te onderzoeken).

Aldus werd een keuze gemaakt voor de Reedrelais als schakelaars.

In de praktische realisatie van de aansturing van het display werd

gekozen voor een type relais dateen enkel maakcontact bevat, een

elektrostatisch scherm en een diode. Het elektrostatische scherm

gaat de capacitieve koppeling tussen spoel (primair) en kontakt

(secundair) tegen, terwijl de diode uitschakelpieken in de

relaisspoel elimineert. De primaire weerstand van het relais (de

spoelweerstand) bedraagt 500 O. De aanspreektijd van het relais
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bij een bedrijfsspanning van 5 V bedraagt typisch 0,7 ... 1,1 ms,

terwijl de afvaltijd 0,2 ... 0,4 ms bedraagt. Aan- en uitschakelen

binnen een periode van de bimorph-aanstuurspanning, die ca. 4 ms

lang is, is dus alleszins haalbaar. Met een relais kan 5 x 10
8

keer geschakeld worden. De verdere specificaties van het gebruikte

relais treffen we aan in Bijlage 3. Volgens deze specificaties

(pagina 3) zijn er inmiddels relais ontwikkeld met een hogere

primaire spoelweerstand voor toepassing in TTL- en low power

circuits. Bij een eventuele optimalisatie van de aansturing van

het display is het wellicht interessant om deze typen van relais

in overweging te nemen.

De vervaardigde prints met de 24 gebruikte relais, bestaande uit 2

printplaatjes met daarop elk 12 relais, worden boveno~ het display

bevestigd. Dit is duidelijk te zien op de foto van figuur 5.7. De

trekontlasting tussen de aansturingsprint enerzijds en het display

met de relais anderzijds kan aldus bewerkstelligd worden door

connectoren op de verschillende printplaatjes aan te brengen. Een

nadeel van deze oplossing is dat het display minstens 55,2 9

(= 24 x gewicht relais = 24 x 2,3 g) zwaarder wordt.

6.4: Sinusgenerator.

Zoals reeds in 6.1 werd gezegd, moeten we in de aansturing ook een

elektrisch circuit opnemen, dat een sinusvormige spanning met een

frequentie van ca 250 Hz opwekt. We wensen een sinusvormige

spanning te gebruiken omdat de bimorphen bij aansturing met deze

sinusvormige spanning (in tegenstelling tot driehoek- of

blokvormige spanningen) een lage akoestische uitstraling vertonen.

We zouden irnrners niet willen dat eventuele omstanders hinder van

de geluidsproduktie van het display zouden ondervinden. Ook dit is

een van de in 2.5 opgestelde eisen.
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In ons prototype van het tactiele display maken we gebruik van een

geYntegreerde funktiegenerator, de XR 2206. Dit IC is in staat om

sinus-, blok-, driehoek-, zaagtand- en pulsvormige spanningen van

goede kwaliteit op te wekken. De frequentie van de opgewekte

signalen kan extern ingesteld worden over een range van 0,01 Hz

tot meer dan IMHz. De voedingsspanning van het IC mag varieren

tussen 10 V en 26 V.

Indien we een sinusvormige spanning willen opwekken, sluiten we de

XR 2206 aan zoals aangegeven in figuur 6.5. De oscillatiefrequentie

vee
+ e2I'u

RS 1k

R3
21'1

v e

R7
10k

figuur 6.5: XR 2206.

is afhankelijk van de weerstanden R en R en van condensator C.
3 5 3

Voor deze frequentie geldt namelijk de volgende formule (zie

datasheets XR 2207):

f = 1
(R+R)"C

3 5 3

met f in Hz.
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Aanbevolen wordt om voor C een condensator met een capaciteit
3

tussen 1000 pF en 100 ~F te nemen. Kiezen we een condensator met

een capaciteit van 0,01 ~F voor C , dan betekent dat dat R ca 400
3 3

kO zal moeten bedragen om een frequentie van 250 Hz te verkrijgen

(R heeft een vaste waarde, en well kO, zie figuur 6.5).
5

De maximale uitgangsamplitude van de spanning die de XR 2206

levert, is evenredig met weerstand R , dat is een potentiometer
4

van 50 kO. Voor een sinusvormige spanning geldt dat de amplitude

60 mV per kO van R bedraagt. De maximale uitgangsamplitude
4

bedraagt dus 50 x 60 mV = 3V, zodat de maximale uitgangsspanning

6 Vpp wordt. De maximale uitgangsstroom kunnen we afleiden uit de

waarden voor de uitgangsimpedantie (600 0) en de maximale

uitgangsspanningszwaai (maximum output swing; 6 V ) van de
pp

XR 2206. Deze stroom bedraagt nu 6~0 = 10 rnA (piek-piek). Zie voor

de verdere specificaties van dit Ie de betreffende databoeken.

6.5: Versterker.

Zoals reeds in 6.1 opgemerkt werd, dienen we na de sinusgenerator

in de schakeling een stroomversterker op te nemen, omdat de

sinusgenerator slechts een beperkte uitgangsstroom kan leveren

(10 rnA, zie 6.4), terwijl er een stroom van ca 80 rnA moet vloeien

aan de primaire zijde van de transformator (zie 6.1). In deze

eerste evaluatieversie van ons display hebben we tot aanwending

van de gelntegreerde versterker TDA 7052 van Philips besloten. Dit

is een mono audioversterker die speciaal ontworpen is voor

draagbare aUdio-applicaties met batterijvoeding.

De versterkingsfactor van de TDA 7052 is intern vastgesteld op

40 dB (spanningsversterking). De voedingsspanning mag varieren
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verband met de voedingspanningen van de rest van de schakeling.

Indien we deze eis voor de voedingsspanning vergelijken met die

voor de funktiegenerator (zie 6.4), dan blijkt, dat als we 10 V

als waarde voor de voedingsspanning van de beide onderdelen

kiezen, we kunnen volstaan met een voedingslijn voor zowel de

funktiegenerator als de versterker.

Het maximale uitgangsvermogen van de TDA 7052 bij een

voedingsspanning van 6 V bedraagt 1,2 W. We mogen er nu van uit

gaan dat het maximale uitgangsvermogen van de TDA 7052 bij een

voedingsspanning van 10 V (10/6)2x 1,2 W = 3,3 W bedraagt (want P

= V
2
/R, tenslotte). Dit betekent dat de geleverde stroom bij een

uitgangsspanning van 5 V maximaal 1,9 A (effectief) kan
pp

bedragen, hetgeen voor onze toepassing ruim voldoende is. (NB: De

versterker hoeft slechts een uitgangsspanning van 5 Vpp te

leveren; de op de versterker volgende transformator zorgt voor het

omhoogtransformeren van deze uitgangsspanning tot een niveau dat

bij aansturing van de bimorphen met deze omhooggetransformeerde

spanning met het tastzintuig van het bovenbeen of de onderarm

waarneembaar is). De versterker wordt in de schakeling aangesloten

als in figuur 6.6.

.-------_---<>vcc

V· 0"'--_---1 - -----,!H
(

figuur 6.6: TDA 7052.
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De potmeter aan de ingang dient als verzwakker van het ingangs

signaal, terwijl de condensator eventuele gelijkspannings

componenten van het ingangssignaal moet blokkeren. Zie voor de

verdere specificaties van de TDA 7052 de betreffende databoeken.

6.6: Transformator.

6.6.1: Berekening.

We zijn nu op het punt aangekomen dat we de transformator die we

in de schakeling willen opnemen kunnen gaan selekteren cq.

ontwerpen. Hoe dit ontwerpproces in zijn werk gaat, kunnen we zien

in Appendix A.

6.6.2: Gebruikte transformator.

Indien we volgens de methode van Appendix A de eigenschappen en de

afmetingen van de te gebruiken transformator geheel bepaald

hebben, kunnen we natuurlijk beginnen met het aanschaffen van het

kernblik cq. de kern en het wikkelen (en isoleren) van de

transformator. Het leek mij echter niet onverstandig om, alvorens

deze stappen te ondernemen, te inventariseren of er nog bruikbare

transformatoren in voorraad waren en zo ja, of een van deze

transformatoren aan de eerder vermelde specificaties voldeed en

dus in de aansturing van ons display toe te passen was.

Er bleek inderdaad een transformator aanwezig te zijn, die toe te

passen zou zijn. Deze heeft de type-aanduiding A9 999 18.0/3 T091,

een een transformatieverhouding van 1:9. De kern van deze

transformator was een EE-kern (of EK-kern, om de termen van

fabrikant VAC te hanteren), waarvan de belangrijkste afmetingen in
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figuur 6.7 zijn weergegeven. In deze figuur zien we dat de breedte

-j r- W

~~ ~~
T

Moten in mm
f-- 20 Kerndlkte (hp )= 16,5 mm

1~ ~ -

~ ~5 ~ f- 10

figuur 6. 7: ~ern van de gebruikte transforaator.

van de linker·- en rechterbuitenpoot 5 mm bedraagt. Indien we mogen

aannemen dat door elke buitenpoot de helft van aIle veldlijnen

loopt, voIgt daaruit dat de breedte W van de middenpoot ongeveer

gelijk is aan de breedte van de twee buitenpoten tesamen, of aan

twee maal de breedte van een van de buitenpoten. W is namelijk

niet rechtstreeks te meten, maar uit het voorafgaande voIgt dat W

ca. 10 mm moet bedragen. Hieruit voIgt dat de oppervlakte van de
2kerndoorsnede a, 10 x 16,5 165 mm bedraagt. De oppervlakte van
2

het kernvenster is 20 x 10 = 200 mm . Het Wa-produkt van deze
4 4transformator bedraagt dus 3,3-10 mm, een produkt dat het onder

punt 6 in paragraaf 6.5.1 berekende Wa-produkt ruimschoots te

boven gaat en dus voldoende geacht mag worden.

De draaddiameter van de windingen van de transformator bedraagt

zowel aan de primaire als aan de secundaire zijde 0,3 mm, hetgeen
1 2 ° 2_betekent dat de oppervlakte van de doorsnede (4 rrd ) 0, 71 mm lS.

Als we weer uitgaan van een maximale stroomdichtheid van 3 A/mm
2

,

betekent dat, dat er door beide wikkelingen een stroom van 212 rnA
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mag lopen, hetgeen voor onze toepassing voldoende is.

De gebruikte transformator is een uitgangstransformator voor

audio-toepassingen. Met het oog op dit laatste gegeven mogen we

veilig aannemen dat de transformator een spanning met een

frequentie van 250 Hz aankan. Uit een inspectie van het

oscilloscoopbeeld van de uitgangsspanning van de transformator met

aan de ingang een sinusvormige spanning, bleek dat de

transformator, in onbelaste toestand, geen harmonische vervorming

veroorzaakt. Ook wanneer we transformator belasten door hem in de

aanstuurschakeling op te nemen, constateren we (op het eerste

gezicht) geen harmonische vervorming.

6.6: Totale schakeling.

De totale schakeling ziet er nu uit als in figuur 6.8. In deze

figuur zien we dat we twee aparte voedingsspanningen voor de

schakeling nodig hebben. De voedinggspanning van de latches

bedraagt namelijk 5 V (volgens de specificaties mag deze maximaal

slechts 6 V zijn), de voedingsspanning van de funktiegenerator

(10 V ~ V ~ 26 V) en van de versterker (3 V ~ V ~ 15 V)cc cc
bedraagt 10 V.

Indien geen van de bimorphen geactiveerd wordt, dus in de

"rusttoestand" trekt de schakeling een (gelijk-)stroom van 109,0

rnA aan de 10 V-voedingszijde en 0,08 rnA aan de 5 V-voedingszijde.

Indien we een bimorph activeren trekt de schakeling aan de

10 V-voedingszijde een (gelijk-)stroom van 104,4 rnA en 10,2 rnA aan

de 5 V-voedingszijde.

Als we alle 24 de bimorphen activeren, trekt de schakeling aan de

10 V-voedingszijde een (gelijk-)stroom van 83,0 rnA, aan de

5 V-voedingszijde trekt de schakeling in dit geval een (gelijk-)
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straam van 206 rnA.

We zien dat aan de 5 V-vaedingszijde de invlaed van de schakelende

relais duidelijk waarneembaar is: per bimarph die geactiveerd

wardt, schakelt een relais. Rekening haudende met de primaire

weerstand van een relais, die 500 Q bedraagt, kunnen we afleiden

dat elk relais een straam van 5/500 = 10 rnA trekt.
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Hoofdstuk 7: Experimenten.

In het nu volgende hoofdstuk treffen we een beschrijving aan van
de experimenten die we gedaan hebben om de correctheid van het
mechanische en het elektrische ontwerp te controleren. Allereerst
worden de uitgevoerde tests beschreven, waarna de resultaten van
die tests aan de orde komen. Dit hoofdstuk eindigt tenslotte met
een discussie van de beschreven testresultaten.

7.1: Beschrijving.

Ten behoeve van de beschrijving van de nu volgende experimenten

zullen we de bimorphen/stiftjes in het display nummeren als in

figuur 7.1. Indien we van de onderkant (de zijde van de

grondplaat) tegen het display aankijken, zien we de matrix van

stiftjes, zoals deze in figuur 7.1 te zien is.

Nadat we het in het voorgaande beschreven tactiele display

ontworpen en gerealiseerd hebben, willen we natuurlijk nagaan of

de werking ervan overeenkomt met de verwachtingen en doel

stellingen die we tijdens het ontwerpproces gehanteerd hebben. We

kunnen dit op een tweetal manieren doen:

* We kunnen in de allereerste plaats een funktionele test

uitvoeren. Dit houdt in dat we nagaan of alle stiftjes trillen

bij afzonderlijke aansturing van elk van de bimorphen en of deze

trilling waarneembaar is. Op deze manier kunnen we de juistheid

van het mechanische en elektrische ontwerp controleren. Na

uitvoering van deze test bleek dat inderdaad alle bimorphen die

in het display bevestigd waren, werkten cq. trilden. Ook was de

uitwijking van elk van de stiftjes goed waarneembaar. Een

kanttekening die ik echter moet maken is dat enkele stiftjes

zodanig op de bimorphen bevestigd waren, dat ze tegen de rand
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figuur 7.1: Hummering van de sliftjes (onderaanzicht display!!)

van de grondplaat trilden, hetgeen een geluid opwekte dat

duidelijk waarneembaar was.

* Ook kunnen we nagaan of ons idee van het uiterlijk en de lay-out

van een tactiel display correct zijn en wel in die zin dat het

display (in zijn uiteindelijke vorm) ingezet kan worden als een

communicatiehulpmiddel voor auditief gehandicapten. We kunnen

dit doen door middel van een aantal experimenten, waarin we een

aantal proefpersonen laten aangeven of bepaalde trillings

patronen, die we met behulp van het nu gerealiseerde display

genereren, ook als zodanig waarneembaar zijn. Met andere

woorden: voelen proefpersonen alle stiftjes die in werking gezet
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worden ook trillen? We kunnen het display voor het doen van deze

experimenten op verschillende plaatsen op het lichaam

aanbrengen, zodat we achteraf de prestaties van deze plaatsen

met betrekking tot het herkennen van bepaalde patronen kunnen

vergelijken.

In de eerste serie experimenten zullen we het display op de

onderarm en op het bovenbeen testen. De test zelf bestaat uit een

serie van tachtig afzonderlijke stimulaties, die in een viertal

categorien onder te verdelen zijn (elke categorie noemen we een

experiment; in de test worden de vier experimenten ng elkaar

verricht).

Voorafgaande aan de metingen tijdens de experimenten presenteren

we de rand van het display drie maal aan de proefpersoon en wel

zo, dat het lijkt of deze rand linksom "rondloopt". Dat wil zeggen

dat elk stiftje dat deel uitmaakt van de rand van het display 100

ms blijft trillen, waarna het volgende stiftje geactiveerd wordt

(NB: "volgend" = het eerstvolgende stiftje dat deeluitmaakt van de

rand als we de rand linksom langsgaan). Aldus worden alle stiftjes

van de rand drie maal geactiveerd. Op deze manier kunnen we

controleren of het display goed op de huid is aangebracht en of de

proefpersoon alle stiftjes kan voelen (als hij de rand voelt is

het aannemelijk dat hij ook alles wat zich binnen die rand bevindt

kan voelen).

Vervolgens activeren we, om de proefpersonen een referentiekader

te geven, de stiftjes die zich op de vier buitenhoeken van het

display bevinden ng elkaar, rondlopend beginnend bij het stiftje

in de (voor de proefpersoon) rechterbovenhoek (stiftje 1), via het

stiftje in de linkerbovenhoek (stiftje 4) en het stiftje in de

linkerbenedenhoek (stiftje 24) naar het stiftje in de rechter

benedenhoek (stiftje 21). Elk stiftje trilt daarbij voor een
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periode van een seconde. Rierna laten we een stiftje dat zich

ongeveer in het midden van het display bevindt (stiftje 11) een

seconde lang trillen.

Nadat we op deze manier de proefpersonen een idee hebben gegeven

over de stimuli en het gebied op de huid waarbinnen deze zullen

gaan vallen, kunnen we beginnen met de eigenlijke test. Deze is,

zoals gezegd, opgebouwd uit vier experimenten:

1. Ret eerste experiment in de test is op zich ook weer opgebouwd

uit twee gedeelten:

In het eerste gedeelte brengen we twee stiftjes tegelijk aan

het trillen, waarbij ze gedurende een periode van een seconde

trillen. Deze periode van een seconde vormt een stimulatie. We

noemen deze manier van presenteren de zogenaamde " s imultane"

manier van presenteren. Per stimulatie verkleinen we de afstand

tussen de twee in trilling gebrachte stiftjes. Allereerst

activeren we de twee buitenste stiftjes van de onderste rij

(rij 6; zie ook figuur 7.1). Dan verkleinen we de horizontale

afstand (per stimulatie), waarbij de geactiveerde stiftjes zich

wel steeds in dezelfde rij blijven bevinden. Vervolgens

activeren we de twee buitenste stiftjes van de rechtse kolom

(kolom 4; zie ook figuur 7.1), waarna we per stimulatie de

verticale afstand tussen de twee geactiveerde stiftjes

verkleinen. De geactiveerde stiftjes blijven zich in dezelfde

kolom bevinden.

Om na te gaan of de proefpersonen onderscheid kunnen maken

tussen twee stiftjes die tegelijk trillen en maar een stiftje

dat trilt, lassen we tussen de stimulaties waarbij twee

stiftjes geactiveerd worden, op willekeurige momenten een

stimulatie (die eveneens een seconde lang is) in waarbij maar

een stiftje trilt. Dit stiftje bevindt zich of in de onderste

rij (bij het verkleinen van de horizontale afstand) of in de
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meest rechtse kolom (bij het verkleinen van de verticale

afstand).

Om te controleren of de proefpersonen liberhaupt onderscheid

kunnen maken tussen het wel of niet trillen van een aantal

stiftjes, lassen we op willekeurige momenten in de gehele test

een stimulatie van een seconde in, waarbij geen enkel stiftje

geactiveerd wordt.

Het eerste experiment van de test bestaat aldus uit een reeks

van acht stimulaties met twee actieve stiftjes, vijf

stimulaties met een actief stiftje en een "lege stimulatie".

Het tweede gedeelte van het eerste experiment is identiek aan

het eerste, met als enige verschil dat bij een stimulatie met

twee actieve stiftjes de stiftjes niet tegelijk gaan trillen,

maar dat een stiftje 100 ms later dan het andere aan het

trillen gebracht wordt (het tijdsverschil van 100 ms tussen de

momenten van activeren van de beide stiftjes werd in een

pilot-experiment bepaald als een goed waarneembaar

tijdsverschil). Dit is de zogenaamde "successieve" manier van

presenteren.

Doel van dit experiment is om na te gaan of twee aangrenzende

stiftjes afzonderlijk waargenomen kunnen worden als ze tegelijk

geactiveerd worden. Zo niet dan kan worden nagegaan hoever ze

wel van elkaar af moeten liggen om afzonderlijk waargenomen te

worden. Tevens kan er, wat deze afstanden betreft, een

vergelijk worden gemaakt met de situatie waarin er een

tijdsverschil is tussen de momenten van activeren van de beide

stiftjes. (Uitgaande van 2.3.1 verwachten we in het tweede

geval betere resultaten; met dit experiment kunnen we in feite

een simultane en een successieve spatiele drempel voor de

onderarm en het bovenbeen bepalen. Tevens kunnen we nagaan of

de afstand tussen de stiftjes in het display groot genoeg is).

Voorafgaand aan dit eerste experiment presenteren we eerst twee

proefstimuli. Allereerst laten we de proefpersonen een trillend
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stiftje voelen. Vervolgens worden twee stiftjes die direkt

naast elkaar liggen tegelijk geactiveerd, zodat de

proefpersonen het verschil tussen de beide stimulaties kan

waarnemen alvorens te beginnen aan het eerste experiment.

Het is de taak van de proefpersonen om aan te geven hoeveel

stiftjes er trillen, en waar deze stiftjes zich bevinden.

2. In het tweede experiment van de test wordt een gehele rij

stiftjes tegelijk geactiveerd, waarna deze rij een seconde lang

blijft trillen. Op deze manier ~orden aIle rlJen van de matrix

in willekeurige volgorde een keer geactiveerd.

Doel van dit experiment is om na te gaan of de proefpersonen

inderdaad hele rijen voelen trillen of dat er zich in bepaalde

rijen stiftjes bevinden die minder hard trillen (bijvoorbeeld

stiftjes die iets boven de grondplaat uitsteken) zodat de

proefpersonen een "gat" in de betreffende rijen voelen.

am te controleren of de proefpersonen liberhaupt "gaten" in

trillende rijen kunnen waarnemen, werden er enkele stimulaties

ontworpen, waarbij er inderdaad een "gat" in de trillende rij

aanwezig is. Dit gat kan dan bestaan uit een of twee naast

elkaar liggende stiftjes van de rij (niet aan de buitenkant van

die rij gelegen), die niet in trilling gebracht worden.

De volledige rijen en de rijen met gaten werden willekeurig

over het tweede experiment verdeeld. Ook bevat dit tweede

experiment weer een "lege" stimulatie. Het tweede experiment

bestaat aldus uit een presentatie van zes volledige rijen, drie

rijen met een gat ter grootte van een stiftje, drie rijen met

een gat ter grootte van twee stiftjes en een "lege" stimulatie.

Het tweede experiment wordt voorafgegaan door een tweetal

proefstimulaties: eerst wordt een gehele rij geactiveerd (de

vijfde), vervolgens werd diezelde rij gepresenteerd met een gat

ter grootte van twee stiftjes in het midden.

De taak van de proefpersonen is om aan te geven welke rij
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stiftjes geactiveerd wordt, of er een gat in die rij aanwezig

is en zo ja, hoe groot dit gat is en waar het zich bevindt.

3. Het derde experiment is in feite analoog aan het tweede, zij

het dat bij het derde experiment kolommen in plaats van rijen

geactiveerd worden. Ook bij dit experiment komen een aantal

kolommen met (kunstmatig gecreeerde) gaten erin voor, met de

toevoeging dat deze gaten nu kunnen bestaan uit een, twee of

drie aaneengrenzende stiftjes, niet aan de buitenkant van de

kolom gelegen, die niet trillen.

Aldus bestaat het derde experiment uit een presentatie van vier

volledige kolommen, drie kolommen met een gat ter grootte van

een stiftje, drie kolommen met een gat ter grootte van twee

stiftjes, twee kolommen met een gat ter grootte van drie

stiftjes en een "lege" stimulatie (in willekeurige volgorde).

Oak het derde experiment wordt voorafgegaan door twee

proefstimulaties: eerst wordt een gehele kolom (kolom 4)

geactiveerd en vervolgens wordt diezelfde kolom geactiveerd met

in het midden een gat ter grootte van twee stiftjes.

De taak van de proefpersonen is om aan te geven welke kolom

geactiveerd wordt, of er een gat in die kolom aanwezig is en zo

ja, hoe groot dat gat is en waar het zich bevindt.

4. Bij het vierde experiment wordt telkens een stimulator uit de

matrix van 24 geactiveerd, voor een tijdsduur van een seconde.

Elk van de 24 stiftjes wordt precies een keer geactiveerd. De

volgorde waarin de stiftjes geactiveerd worden is echter

volkomen willekeurig.

Het doel van dit experiment is tweeledig: in de eerste plaats

kunnen we nagaan of aile stiftjes afzonderlijk waargenomen

kunnen worden en in de tweede plaats kunnen we onderzoeken in

hoeverre plaatsbepaling op de onderarm of bovenbeen (plaatsen

waarmee men normaal gesproken niet aan nauwkeurige
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plaatsbepaling doet) mogelijk is.

Dit vierde experiment bevat ook twee "lege" stimulaties en

bestaat aldus uit 24 afzonderlijke stimulaties van een enkel

stiftje en twee "lege" stimulaties.

Voorafgaande aan het vierde experiment wordt getracht om het

referentiekader van de proefpersonen iets op te frissen: in

dezelfde volgorde als vermeld voorafgaande aan experiment 1

worden de vier stiftjes die zich op de hoeken van de matrix

bevinden een seconde lang geactiveerd, waarna een stiftje

ongeveer in het midden van de matrix (stiftje 11) een seconde

lang trilt.

Het is de taak van de proefpersonen om aan te geven of er een

stiftje geactiveerd wordt en zo ja, welk stiftje.

Zes proefpersonen, in leeftijd varierend van 23 tot 27 jaar,

waarvan er slechts twee eerdere tactiele ervaring hadden, zij het

op een andere lichaamsplaats (de vingers), werden onderworpen aan

de test. Bij vier van hen werd het display zowel op de onderarm

als op het bovenbeen geplaatst, bij een proefpersoon werd het

display alleen op het bovenbeen geplaatst en bij een proefpersoon

alleen op de onderarm. Tijdens de test droegen de proefpersonen

een koptelefoon via welke ruis ten gehore werd gebracht en wel op

een zodaning niveau, dat de geluiden die sommige stiftjes tijdens

het trillen produceren, niet hoorbaar was. Op deze manier

beschikten de proefpersonen niet over additionele auditieve

informatie, die aan zou kunnen geven hoeveel en welke stiftjes

trilden.

De proefpersonen konden op een scoreformulier aangeven welke

stiftjes geactiveerd werden. Dit scoreformulier treffen we aan in

Bijlage 4. De matrix op het scoreformulier moet als volgt worden

bezien: de voorstelling van de matrix is zo, als een proefpersoon

de matrix van stiftjes zou zien als hij van bovenaf op het display
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zou kijken. Het display werd telkens z6 geplaatst, dat stiftje 1

in de rechterbovenhoek van de matrix op het scoreformulier terecht

kwam (De matrix op het scoreformulier is dus de gespiegelde van

die in figuur 7.1). Het trillen van een stiftje kon worden

aangegeven door het inkleuren van het ermee corresponderende

stiftje op het scoreformulier.

7.2: Resultaten.

7.2.1: Experiment 1.

We kunnen de resultaten van het eerste experiment aan een aantal

beoordelingscriteria onderwerpen:

* Neemt de proefpersoon het correcte aantal geactiveerde

stimulatoren waar of neemt hij er meer of minder waar dan er

geactiveerd worden?

Als hij twee stimulatoren correct waarneemt:

* Beoordeelt de proefpersoon de afstand tussen die twee

stimulatoren dan correct of schat hij deze anders (groter of

kleiner) in? Hoe groot is de afwijking in het laatste geval?

* Neemt de proefpersoon de richting van de verbindingslijn tussen

die twee stimulatoren dan correct waar?

Omdat het vierde experiment expliciet bedoeld is om het vermogen

tot plaatsbepaling op onderarm en bovenbeen te onderzoeken, hebben

we besloten om bij dit eerste experiment de plaats waarop de

stimulaties waargenomen worden, niet in de beoordeling te

betrekken. Bovendien is de taak van de proefpersonen bij dit

eerste experiment gecompliceerder dan bij het vierde experiment,

hetgeen een correcte plaatsbepaling niet ten goede zal komen,

zeker als we rekening houden met het feit dat deze test voor de

meeste proefpersonen de eerste tactiele ervaringen van dit soort
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zijn. Bij de beoordeling van de resultaten van al deze

experimenten dienen we hier dan ook terdege rekening mee te

houden.

We kunnen de resultaten van experiment 1 door middel van een tabel

aanschouwelijk maken. In de verticale richting zetten we dan de

verschillende beoordelingscriteria uit en in de horizontale

richting de manier van presenteren (simultaan of successief). In

de velden van de tabel kunnen we dan de totaalscores voor de

verschillende onderdelen invullen. Doen we dit voor de onderarm,

dan verkrijgen we tabel 7.1. Voor het bovenbeen verkrijgen we

tabel 7.2. Alvorens we de tabellen bekijken dien ik echter op te

merken dat alle in experiment 1 voorkomende "lege" stimulaties

correct beoordeeld werden.

Tabel 7.1. Resultaten van experiment 1 voor de onderarm.

SIMULTANE SUCCESSIEVE
presentatie presentatie

Aantal stimulatoren: correct 70,3 % 87,3 %
1 ipv 2 15,6 % 6,3 %
2 ipv 1 14,1 % 6,3 %

Afstand: correct 20,5 % 23,1 %
1 te groot 2,6 % -
1 te klein 7,7 % 25,7 %
> 1 te groot 2,6 % 7,7 %
> 1 te klein 41,0 % 33,3 %
1 ipv 2 25,6 % 10,3 %

Richting: correct 56,4 % 59,0 %
niet correct 17,9 % 30,8 %
n.v.t. 25,7 % 10,2 %
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Tabel 7.2. Resultaten van experiment 1 voor het bovenbeen.

SIMULTANE SUCCESSIEVE
presentatie presentatie

Aantal stimulatoren: correct 71,9 % 66,7 %
1 ipv 2 15,6 % 14,3 %
2 ipv 1 10,9 % 11,1 %
niets 1,6 % 7,9 %

Afstand: correct 12,8 % 23,1 %
1 te groot - -
1 te klein 25,6 % 30,8 %
> 1 te groot 2,6 % -
> 1 te klein 33,3 % 23,1 %
1 ipv 2 25,6 % 23,1 %

Richting: correct 41,0 % 48,7 %
niet correct 33,3 % 28,2 %
n.v.t. 25,7 % 23,1 %

In deze tabellen geldt:

Aantal stimulatoren:

de proefpersonen nemen het aantal stiftjes correct

waar.

1 ipv 2 de proefpersonen nemen slechts een stiftje waar,

terwijl er twee actief zijn.

2 ipv 1 = de proefpersonen nemen twee stiftjes waar, terwijl

er maar een actief is.

niets = de proefpersonen nemen niets waar.

(NB: De gevallen "1 ipv 0" of "2 ipv 0" kwamen, vanwege het

correct beoordeeld worden van alle "lege" stimulaties niet voor)

Afstand:

correct

1 te groot

= de proefpersonen nemen de afstand tussen de twee

actieve stiftjes correct waar.

de proefpersonen schatten de afstand tussen de twee
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actieve stiftjes een stiftje grater in dan hij in

werkelijkheid is.

1 te klein = de proefpersonen schatten de afstand tussen de twee

actieve stiftjes een stiftje kleiner in dan hij in

werkelijkheid is.

) 1 te groat = de proefpersonen schatten de afstand tussen de twee

actieve stiftjes meer dan een stiftje grater in dan

hij in werkelijkheid is.

) 1 te klein de proefpersonen schatten de afstand tussen de twee

actieve stiftjes meer dan een stiftje kleiner in

dan hij in werkelijkheid is.

= de proefpersonen nemen de richting van de

verbindingslijn tussen de twee actieve stiftjes

correct waar.

niet correct = de proefpersonen nemen de richting van de

verbindingslijn tussen de twee actieve stiftjes

niet correct waar.

n.v.t. = de stimulatie bestaat slechts uit een geactiveerd

stiftje of de proefpersonen nemen slechts een

stiftje waar, terwijl er twee geactiveerd worden

We kunnen oak een soort van verwarringsmatrix opstellen, waarin we

verticaal de werkelijke grootte van de afstanden tussen de twee

actieve stiftjes uitzetten en horizontaal de grootte van de

afstanden zoals ze door de proefpersonen waargenomen worden. Doen

we dit voor de twee verchillende manieren van presenteren en voor

de twee gestimuleerde lichaamsplaatsen (de manier van presenteren

en de gestimuleerde lichaamsplaats zijn twee onafhankelijke

variabelen!), dan verkrijgen we de tabellen 7.3 tot en met 7.6.

Hieruit kunnen we dan afleiden hoe groat de afstanden in hoeveel

procent van de gevallen beoordeeld worden.
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Tabel 7.3. Verwarringsmatrix van experiment 1 voor de onderarm
(simultane presentatie).

waargenomen afsland

ke •
land AFST ° AFST 1 AFST 2 AFST 3 AFST 4 1 IPV 2

AFST ° 70,0 % - 10,0 % - - 20,0 %

AFST 1 33,3 % 11,1% - - - 55,6 %

AFST 2 70,0 % - - 10,0 % - 20,0 %

AFST 3 40,0 % 40,0 % - - - 20,0 %

AFST 4 60,0 % 20,0 % 20,0 % - - -

werke

I i j

afs

1

Tabel 7.4. Verwarringsmatrix van experiment 1 voor het
bovenbeen (simultane presentatie).

werke- waargenomen afsland

1 i j

afs

1
ke •
land AFST ° AFST 1 AFST 2 AFST 3 AFST 4 1 IPV 2

AFST ° 50,0 % - - - - 50,0 %

AFST 1 88,9 % - - - - 11,1 %

AFST 2 40,0 % 20,0 % - - 10,0% 30,0 %

AFST 3 80,0 % - - - - 20,0 %

AFST 4 100 % - - - - -

•
de proefpersonen nemen s lechls een van de lwee geacl i veerde

sllfljes waar.
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Tabel 7.5. Verwarringsmatrix van experiment 1 voor de onderarm
(successieve presentatie).

werke- waargenomen afsland

1 i j

afs

1
ke •
land AFST ° AFST 1 AFST 2 AFST 3 AFST 4 1 IPV 2

AFST ° 70,0 % - - 10,0 % - 20,0 %

AFST 1 77,8 % - - 22,2 % - -

AFST 2 50,0 % 20,0 % 10,0 % - - 20,0 %

AFST 3 60,0 % 20,0 % 20,0 % - - -

AFST 4 40,0 % 40,0 % - - 20,0 % -

Tabel 7.6. Verwarringsmatrix van experiment 1 voor het
bovenbeen (successieve presentatie).

waargenomen afsland

ke •
land AFST ° AFST 1 AFST 2 AFST 3 AFST 4 1 IPV 2

AFST ° 60,0 % - - - - 40,0 %

AFST 1 77,8 % 11,1% - 11,1 % - -

AFST 2 20,0 % 20,0 % 10,0 % - - 50,0 %

AFST 3 60,0 % - 40,0 % - - -

AFST 4 60,0 % 20,0 % - 20,0 % - -

werke

1 i j

afs

1

•
de proefpersonen nemen s lechls een van de lwee geacl i veerde

sti fl jes waar
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In deze tabellen stellen de afkortingen het volgende voor:

AFST x = het getal x geeft het aantal niet-trillende stiftjes aan

dat aanwezig is tussen de twee actieve stiftjes.

1 IPV 2 de proefpersonen namen slechts een stiftje waar in plaats

van de twee actieve stiftjes.

uit experiment 1 blijkt, dat een aantal stiftjes zo sterk trilt,

dat het voor de proefpersonen lijkt alsof er twee stiftjes trillen

in plaats van dat ene stiftje. De stiftjes die uit de meeste

beoordelingen van de proefpersonen naar voren komen als sterk

trillend, zijn de stiftjes 1 (5 keer aangegeven: 2 x op het

bovenbeen, 3 x op de onderarm), 9 (5 keer aangegeven: 4 x op het

bovenbeen, 1 x op de onderarm) en 22 (6 keer aangegeven: 3 x op

het bovenbeen, 3 x op de onderarm). Deze stiftjes hebben niet een

gemeenschappelijke eigenschap waar het sterke trillen aan

toegeschreven zou kunnen worden.

7.2.2: Experimenten 2 & 3.

We kunnen de resultaten van de experimenten 2 en 3 op dezelfde

manier behandelen als de resultaten van experiment 1. We stellen

allereerst weer enkele criteria op aan de hand waarvan we de

resultaten van deze experimenten kunnen gaan beoordelen:

* Kan de proefpersoon aangeven welke rij of kolom geactiveerd

wordt?

* Neemt de proefpersoon de aanwezigheid van een gat in een rij of

kolom correct waar? Denkt hij gaten te voelen waar er geen zlJn

of voelt hij gaten niet die in werkelijkheid wel aanwezig zijn?

* Neemt de proefpersoon de grootte van de gaten in de rij of kolom

correct waar of beoordeelt hij ze groter of kleiner dan ze in

werkelijkheid zijn?
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We kunnen de resultaten van de experimenten weergeven in

tabelvorm. We zetten dan weer verticaal de beoordelingscriteria

uit en horizontaal de plaats van stimulatie. In de velden van de

tabel kunnen we dan de totaalscores van de proefpersonen voor de

verschillende onderdelen invullen. Op deze manier krijgen we de

tabellen 7.7 en 7.8.

Tabel 7.7. Resultaten experiment 2 (presentatie van rijen)

ONDERARM BOVENBEEN

Localisatie: correct 41,7 % 31,7 %
1 ernaast 33,3 % 40,0 %
> 1 ernaast 25,0 % 28,3 %

Aanw. gat: correct 65,0 % 58,3 %
gat waar geen 16,7 % 18,3 %
geen waar wel 18,3 % 23,3 %

Grootte: correct 47,2 % 27,8 %
1 te groat 11,1 % 13,9 %
1 te klein 11,1 % 19,4 %
geen waar wel 30,6 % 38,9 %
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Tabel 7.8. Resultaten experiment 2 (presentatie van kolommen)

ONDERARM BOVENBEEN

Localisatie: correct 49,1 % 57,9 %
1 ernaast 47,4 % 38,6 %
> 1 ernaast 3,5 % 3,5 %

Aanw. gat: correct 66,7 % 64,9 %
gat waar geen 15,8 % 21,1 %
geen waar weI 17,5 % 14,0 %

Grootte: correct 47,4 % 39,5 %
1 te groot 10,5 % 28,9 %
1 te klein 10,5 % 10,5 %
> 1 te groot - -
> 1 te klein 5,3 % -
geen waar weI 26,3 % 21,1 %

In deze tabellen stellen de afkortingen het volgende voor:

Localisatie:

correct

1 ernaast

> 1 ernaast

Aanw. gat:

correct

gat waar geen

= de proefpersonen geven de trillende rij of kolom

stiftjes op de goede plaats aan op het score

formulier.

de proefpersonen geven op hun scoreformulier een

rij of kolom aan die direkt naast de geactiveerde

rij of kolom ligt.

= de proefpersonen geven op hun scoreformulier een

rij of kolom aan die meer dan een rij of kolom

verwijderd is van de geactiveerde rij.

de proefpersonen nemen de aanwezigheid van een gat

in een rij of kolom correct waar.

de proefpersonen menen een gat waar te nemen in

een rij of kolom op een plaats waar geen gat
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aanwezig is.

de proefpersonen nemen een gat, dat in een rij of

kolom aanwezig is, niet waar.

Grootte:

correct = de proefpersonen beoordelen de grootte van een

waargenomen gat correct.

1 te groot de proefpersonen menen een gat waar te nemen dat

een stiftje groter is dan het werkelijke gat.

1 te klein = de proefpersonen menen een gat waar te nemen dat

een stiftje kleiner is dan het werkelijke gat.

) 1 te groot = de proefpersonen menen een gat waar te nemen dat

meer dan een stiftje groter is dan het werkelijke

gat.

) 1 te klein = de proefpersonen menen een gat waar te nemen dat

meer dan een stiftje kleiner is dan het werkelijke

gat.

Ook voor deze experimenten kunnen we een serie verwarringsmatrices

opstellen, waarin we verticaal de werkelijke grootte van de gaten

in de rijen of kolommen uitzetten en horizontaal de grootte van de

gaten, zoals de proefpersonen die waarnamen. Hieruit kunnen we

afleiden hoe groot de proefpersonen de werkelijke gaten in hoeveel

procent van de waargenomen gevallen beoordeelden. Op deze manier

krijgen we weer vier tabellen (we hebben immers twee onafhan

kelijke variabelen: de plaats van stimulatie en de manier van

presentatie: rij of kolomgewijs), de tabellen 7.9 tot en met 7.12.
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Tabel 7.9. Verwarringsrnatrix voor de rijgewijze presentatie
op de onderarrn.

waargenomen gatgroot te

werkelijke

gatgrootte

1
GAT 0 GAT 1 GAT 2

GAT 0 58,3 % 16,7 % 25,0 %

GAT 1 35,0 % 45,0 % 20,0 %

GAT 2 25,0 % 25,0 % 50,0 %

Tabel 7.10. verwarringsrnatrix voor de rijgewijze presentatie
op het bovenbeen.

waargenomen ga tgroot te

werkelijke

gatgrootte

1
GAT 0 GAT 1 GAT 2

GAT 0 54,2 % 29,2 % 16,7 %

GAT 1 50,0 % 25,0 % 25,0 %

GAT 2 25,0 % 43,8 % 31,2 %
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Tabel 7.11. Verwarringsrnatrix voor de kolorngewijze presentatie
op de onderarrn.

waargenomen ga tgroot te

werkelijk

gatgroott

1
e

e GAT ° GAT 1 GAT 2 GAT 3

GAT ° 57,9 % 10,5 % 21,1 % 10,5 %

GAT 1 26,7 % 53,3 % 20,0 % -

GAT 2 30,8 % 23,1 % 38,5 % 7,8 %

GAT 3 10,0 % 20,0 % 10,0 % 60,0 %

Tabel 7.12. Verwarringsrnatrix voor de kolorngewijze presentatie
op het bovenbeen.

waargenomen gatgroot te

werkelijk

gatgroott

1
e

e GAT ° GAT 1 GAT 2 GAT 3

GAT ° 36,8 % 31,6 % 31,6 % -

GAT 1 20,0 % 33,3 % 46,7 % -

GAT 2 23,1 % 15,4 % 38,5 % 23,1 %

GAT 3 20,0 % - 10,0 % 70,0 %

In deze tabellen geldt:

GAT x = x geeft aan hoe groot het gat in een rij of kolorn is,

anders gezegd: x geeft aan hoeveel aaneengesloten stiftjes

in een rij of kolorn niet trillen.
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uit deze experimenten blijkt dat de proefpersonen in een aantal

gevallen een gat waarnemen dat er in werkelijkheid niet is. Dit

zou kunnen duiden op het feit dat er enkele stiftjes z6 zwak

trillen in vergelijking met de rest, dat deze worden waargenomen

als niet-trillend en in feite dus een gat vormen. De stiftjes die

uit de meeste tests als zwak naar voren komen, zijn de stiftjes

2 (5 keer aangegeven: 2 x op de onderarm, 3 x op het bovenbeen),

3 (6 keer aangegeven: 3 x op de onderarm, 3 x op het bovenbeen),

13 (5 keer aangegeven: 3 x op de onderarm, 2 x op het bovenbeen)

en 16 (6 keer aangegeven: 4 x op de onderarm, 2 x op het boven

been). Net als bij experiment 1 kunnen we ook nu geen gemeen

schappelijk kenmerk aan deze stiftjes herkennen, waaraan het

zwakke trillen toegeschreven zou kunnen worden.

7.2.3: Experiment 4.

Voor het beoordelen van de resultaten van experiment 4 kunnen we

eigenlijk slechts twee criteria hanteren:

* Neemt de proefpersoon de trilling van het geactiveerde stiftje

waar?

* zo ja, kan de proefpersoon dan aangeven~ stiftje trilt? zo

niet, hoe ver zit hij er dan naast indien hij er wel een voelt?

uit deze criteria kunnen we een aantal mogelijke situaties

afleiden:

1. De proefpersoon voelt het trillende stiftje niet.

2. De proefpersoon voelt het stiftje trillen en:

a) kan precies aangeven welk stiftje trilt.

b) kan niet precies aangeven welk stiftje trilt, maar zit er

een stiftje naast (dat betekent dat de proefpersoon een van

de (maximaal 8) omringende stiftjes van het geactiveerde

stiftje aanwijst als trillend).
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c) kan niet precies aangeven welk stiftje trilt, en zit er meer

dan een stiftje naast.

De resultaten van het experiment kunnen we weer in een tabel

weergeven, waarbij we de hiervoor genoemde criteria en mogelijke

situaties in de verticale richting uitzetten en de plaats op het

lichaam waar het display werd aangebracht in horizontale richting.

Aldus verkrijgen we tabel 7.13.

Tabel 7.13. Resultaten van experiment 4 (plaatsbepaling).

ONDERARM BOVENBEEN

Trilling: correct 99,1 % 93,9 %
niet correct 0,9 % 6,1 %

Localisatie: correct 14,0 % 16,7 %
1 ernaast 48,2 % 49,1 %
> 1 ernaast 36,8 % 28,1 %
niets 0.9 % 6,1 %

In deze tabel geldt:

Trilling:

correct de aanwezigheid van een trillend staafje wordt door

de proefpersonen correct waargenomen.

niet correct = de aanwezigheid van een trillend staafje wordt door

de proefpersonen niet correct waargenomen.

Localisatie:

correct

1 ernaast

de proefpersonen kunnen precies aangeven welk

stiftje trilt.

= de proefpersonen kunnen niet precies aangeven welk

stiftje trilt, maar zitten er een stiftje naast.
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) 1 ernaast = de proefpersonen kunnen niet precies aangeven welk

stiftje trilt, maar zitten er meer dan een stiftje

naast.

niets de proefpersonen nemen het trillen van het

geactiveerde stiftje niet waar.

Uit de resultaten van experiment vier blijkt dat de trilling van

een aantal stiftjes door een aantal proefpersonen niet gevoeld

wordt. De stiftjes die uit dit experiment naar voren komen als

moeilijk of niet waarneembaar, zijn de stiftjes 2 (3 keer

aangegeven: 1 x op de onderarm, 2 x op het bovenbeen) en 5 (3 keer

aangegeven: 3 x op het bovenbeen). Op het eerste gezicht is er

geen gemeenschappelijke eigenschap die het zwakke trillen zou

kunnen veroorzaken.

7.2.4: "Lege" stimulaties.

Alle "lege" stimulaties werden door iedere proefpersoon correct

waargenomen.

7.3: Discussie.

Bij de beoordeling van de resultaten van de hieraan voorafgaand

beschreven experiment dienen we ons terdege rekenschap te geven

van het feit dat het aantal verrichte experimenten klein was, de

meeste proefpersonen geen tactiele ervaring hadden en dat de

proefpersonen geen training in de door hun te verrichten taak

hadden genoten. Bovendien ontvingen de proefpersonen tijdens de

test geen terugkoppeling over de correctheid van de door hen

ingevulde antwoorden.
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uit de resultaten van experiment 1 kunnen we dan afleiden:

* De herkenning van het correcte aantal geactiveerde stiftjes met

behulp van de onderarm is beter bij een successieve dan bij een

simultane presentatie: 87,3 % vs 70,3 % (zie tabel 7.1).

* De inschatting van de afstand van twee trillende stiftjes met

behulp van de onderarm is, indien we een geschatte afstand die

een stiftje groter of kleiner is dan de werkelijke afstand ook

goed rekenen, (dit is niet zo'n vreemde aanname indien we

bedenken dat we te maken hebben met proefpersonen die geen

tactiele ervaring hebben en die geen training in het verrichten

van de genoemde taken gekregen hebben) beter bij een successieve

dan bij een simultane presentatie: 48,8 % vs 30,8 % (zie tabel

7 • 1) •

* De met behulp van de onderarm geschatte afstand tussen twee

geactiveerde stiftjes wordt veel vaker te klein dan te groot

ingeschat, zowel bij de successieve als bij de simultane manier

van presenteren (zie tabel 7.1). Dit zou kunnen duiden op een

zekere compressie van de werkelijke afstand door het

tastzintuig. Het is mogelijk dat door middel van training de

prestaties op dit onderdeel verbeterd zouden kunnen worden.

* De manier van aanbieden heeft weinig tot geen invloed op het

correct waarnemen van de richting van de verbindingslijn van de

twee geactiveerde stiftjes met behulp van de onderarm. Bij de

successieve presentatie neemt het aantal niet correct

beoordeelde richtingen toe (zie tabel 7.1).

* De manier van presenteren heeft geen invloed op de herkenning

van het correcte aantal trillende stiftjes met behulp van het

bovenbeen (zie tabel 7.2).

* De met behulp van het bovenbeen waargenomen afstand tussen twee

trillende stiftjes is, onder de in het tweede punt gemaakte

aanname, bij een successieve presentatie beter dan bij een
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simultane: 53,9 % vs 38,4 % (zie tabel 7.2).

* Ook de met behulp van het bovenbeen geschatte afstand tussen

twee geactiveerde stiftjes wordt veel vaker te klein dan te

groot ingeschat (zie tabel 7.2). Training zou mogelijk

verbetering kunnen opleveren.

* Successieve presentatie levert slechts een kleine verbetering op

ten opzichte van simultane presentatie in het met behulp van het

bovenbeen herkennen van de richting van de verbindingslijn

tussen de twee geactiveerde stiftjes: 48,7 % vs 41,0 % (zie

tabe17.2).

* Ret niet waarnemen van een stimulatie komt bij het bovenbeen

vaker voor dan bij de onderarm (vergelijk tabel 7.1 en tabel

7.2). Dat zou twee dingen kunnen betekenen:

1. de onderarm is iets gevoeliger dan het bovenbeen.

2. het display sluit beter op de onderarm aan dan op het

bovenbeen.

* De prestaties van de onderarm en het bovenbeen zlJn vergelijk

baar. De onderarm presteert iets beter wat betreft het herkennen

van het aantal trillende stiftjes en het waarnemen van de

verbindingslijn tussen twee geactiveerde stiftjes (zowel bij de

simultane als bij de successieve manier van presenteren;

vergelijk tabel 7.1 en tabel 7.2).

Met betrekking tot de verwarringsmatrices kan bovendien opgemerkt

worden:

* Ret grootste gedeelte van de werkelijke afstanden worden met

behulp van zowel de onderarm als het bovenbeen bij de simultane

manier van presenteren waargenomen als afstand O. Dit zou het

gevolg kunnen zijn van een soort van stereo-effekt (Bekesy,

1959): de proefpersoon voelt een sensatie op een plaats ergens

tussen de twee geactiveerde stiftjes in, maar voelt

tegelijkertijd dat de intensiteit van die sensatie te groot is
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om door een stiftje veroorzaakt te kunnen worden: hij geeft dus

twee naastelkaar liggende stiftjes aan op de plaats waar hij de

sensatie denkt waar te nemen.

* Ook bij de successieve presentatie doet zich een dergelijk

fenomeen voor, zij het in mindere mate. Dit zou veroorzaakt

kunnen worden door het tekort aan training van de proefpersonen

of door het gekozen tijdsverschil van 100 ms, dat toch te kort

zou kunnen zijn. Er zou kunnen worden onderzocht of de presta

ties bij dit experiment verbeteren indien we het tijdsverschil

tussen het activeren van de twee stiftjes vergroten tot

bijvoorbeeld 200 ms.

* De onderarm is iets beter in het waarnemen van vooral grote

afstanden (afstanden 3 en 4) dan het bovenbeen bij een

successieve presentatie.

* Uit deze matrices blijkt ook dat een successieve manier van

presenteren van twee geactiveerde stiftjes een verbetering

oplevert in de correcte beoordeling van het aantal van twee en

in het schatten van de afstand tussen deze twee stiftjes. Let

vooral op het effekt bij het bovenbeen!

uit de resultaten van de experimenten 2 en 3 kunnen we afleiden:

* De localisatie van een rij is, indien we de eerder gepresen

teerde aanname mogen maken (dus een ernaast is ook nog goed),

zeer goed en met de onderarm ongeveer even goed mogelijk als met

het bovenbeen: 75 % vs 71,7 % (zie tabel 7.7).

* Het localiseren van een kolom is zowel met het bovenbeen als met

de onderarm zeer goed mogelijk. De prestatie van het bovenbeen

wat dit betreft is evengoed als die van de onderarm: 96,5 % vs

96,5 % (zie tabel 7.8).

(NB: Het localiseren van een kolom gaat zowel met de onderarm

als met het bovenbeen beter dan het localiseren van een rij,
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simpelweg omdat er minder kolommen dan rlJen zijn, zodat de kans

om een goede kolom aan te geven groter is dan die om een goede

rij aan te geven.)

* De aanwezigheid van een gat in een rij kan zowel met de onderarm

als met het bovenbeen even nauwkeurig worden aangegeven als de

aanwezigheid van een gat in een kolom. Ook het aantal gevallen

waarin een gat dat er niet is in een rij of een kolom wordt

waargenomen en het aantal gevallen waarin een in een rij of

kolom aanwezig gat niet wordt waargenomen is voor de onderarm

ongeveer gelijk aan het aantal voor het bovenbeen. De prestaties

van de onderarm en het bovenbeen zijn wat dat betreft vergelijk

baar (vergelijk tabel 7.7 en tabel 7.8).

* Het aantal gevallen waarin een gat niet wordt waargenomen in een

rlJ is iets groter dan het aantal gevallen waarin een gat In een

kolom niet wordt waargenomen. Er komen namelijk in de eerste

plaats meer gaten in de presentatie van de kolommen voor dan in

de presentatie van de rijen en in de tweede plaats zijn een

aantal van die gaten (een stiftje) groter en dus gemakkelijker

waar te nemen (vergelijk tabel 7.7 en tabel 7.8).

* Indien een gat in een rij wordt waargenomen, kan de grootte

daarvan met behulp van de onderarm redelijk goed worden aange

geven, in 47,2 % van de gevallen. De prestatie van het boven

been blijft hiermee vergeleken duidelijk achter: slechts in

27,8 % van de gevallen wordt de grootte van een gat correct

waargenomen.

* Indien een gat in een kolom wordt waargenomen, kan de grootte

daarvan redelijk goed worden aangegeven, zowel met het bovenbeen

als met de onderarm: 47,4 % vs 39,5 % (zie tabel 7.8). Ook nu is

de prestatie van het bovenbeen iets minder dan die van de

onderarm.

* We kunnen niet zeggen dat een gat in een rij of een kolom vaker

te klein dan te groot geschat wordt. Alleen bij het bovenbeen

constateren we een duidelijk effekt: de grootte van een gat in
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een kolom wordt vaker te groot dan te klein geschat (28,9 % vs

10,5 %; zie tabel 7.8)!

Met betrekking tot de verwarringsmatrices kunnen we nog opmerken:

* Ook uit deze matrices volgt dat de grootte van een gat redelijk

goed bepaald kan worden met zowel de onderarm als het bovenbeen.

* Ook zien we in deze matrices dat de prestaties van het bovenbeen

iets achterblijven bij die van de onderarm.

* Van enig "omgekeerd stereo-effekt" is geen sprake: de grootte

van de gaten in de rijen of kolornmen wordt niet opvallend vaak

als a geschat.

Uit de resultaten van experiment 4 kunnen we het volgende

afleiden:

* De trilling van alle stiftjes van het display afzonderlijk is

goed waarneembaar, alhoewel het bovenbeen op dit onderdeel iets

minder goed scoort dan de onderarrn.

* Plaatsbepaling is met zowel de onderarm als met het bovenbeen

goed mogelijk. Onder de eerder gemaakte aanname geldt zelfs dat

het percentage van de stimulaties die goed gelocaliseerd worden

(een ernaast wordt ook nog goed gerekend) met behulp van de

onderarm 62,2 % bedraagt, terwijl datzelfde percentage voor het

bovenbeen 65,8 % bedraagt! Het is mogelijk dat training dit

vermogen tot plaatsbepaling zou kunnen vergroten.

Eindigen we met een aantal algemene opmerkingen:

* Het verschil tussen het trillen van een of enkele stiftjes en

het niet geactiveerd zijn van alle stiftjes (geen enkel stiftje

trilt) is duidelijk waarneembaar. Daaruit volgt dat de

trillingsamplitude van de bimorphen, en dus de grootte van de

bimorph-aanstuurspanning voldoende groot geacht mag worden.
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* De stiftjes 2 en 14 steken iets boven de grondplaat van het

display uit, de stiftjes 1, 6 20 en 24 ook maar iets minder ver.

Uit de testresultaten komt naar voren dat de stiftjes die minder

goed tot slecht voelbaar zijn, de stiftjes 2, 3, 5, 13, en 16

zijn. De vraag is of we hieruit mogen concluderen dat het boven

de grondplaat uitsteken van de stiftjes leidt tot het minder

hard trillen ervan. Ik denk van niet. Een ding is echter

duidelijk: niet aIle stiftjes in het display trillen even hard.

Om tot een optimaal ontwerp van een tactiel display te komen is

het mijns inziens nodig om te streven naar het gebruik van

stimulatoren die een even sterke trillingssensatie veroorzaken.
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Hoofdstuk 8: Conclusies en aanbevelingen.

Naar aanleiding van het gedane onderzoek kunnen we de volgende

conclusies trekken:

* We hebben een goed werkend prototype van een tactiel display

gerealiseerd, dat redelijk compact is en dat onder andere

bestaat uit een matrix van 6 x 4 stimulatoren. De vorm van dit

disp:ay is zodanig, dat het zowel op het bovenbeen als op de

onderarm gedragen kan worden. Het display kan goed worden

aangewend om onderzoek te doen naar de karakteristieken en de

capaciteiten van de tastzin op de genoemde lichaamsplaatsen. Dit

zal dan ook de voornaamste functie van dit prototype (moeten)

zijn: de vermogensopname van de aanstuurschakeling van het

display staat het draagbaar maken van het display in de weg. In

hoeverre het display zal kunnen dienen als communicatiehulp

middel voor auditief gehandicapten zal verder onderzoek moeten

uitwijzen.

* Het bovenbeen lijkt een geschikte plaats te zijn om een tactiel

display aan te brengen, zowel uit het oogpunt van de (reeds

onderzochte) capaciteiten van de tastzin ter plaatse, als uit

het oogpunt van de cosmetische aantrekkelijkheid voor de

gebruiker. De keuze voor het bovenbeen is echter niet bindend:

vanwege de uit de literatuur (Scadden, 1973) bekende transfer

van leereffekten tussen verschillende lichaamsplaatsen is het

nog altijd mogelijk om het display te verplaatsen (in zoverre

als de vorm van het display dit toelaat) als mocht blijken dat

de tastzin van het bovenbeen niet de vereiste informatie

verwerkingscapaciteiten bezit.

* Het ontbreekt nogal aan onderlinge afstemming van de
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verschillende reeds gedane en nog lopende onderzoeksprojecten

naar het ontwikkelen van tactiele displays. Na bestudering van

een groot aantal publicaties, betrekking hebbende op dit

onderzoek, rees bij mij het vermoeden dat de verschillende

projecten te zeer gericht zijn op het vervaardigen van een

tactiel display, zonder daarbij gebruik te maken van de

resultaten die andere onderzoekers verkregen bij vergelijkbare

onder zoeken en zonder eerst aandacht te besteden aan een aantal

fundamentele vragen die mijns inziens eerst beantwoord zouden

moeten worden om tot een optimaal ontwerp voor een tactiel

display te komen. Zo is er bijvoorbeeld nog erg weinig bekend

over de patroonverwerkings- en patroonherkenningscapaciteiten

van de huid. Van de andere kant dient natuurlijk gezegd te

worden dat de reeds gerealiseerde displays uitstekende

instrumenten (zouden) zijn om meer over het functioneren en de

capaciteiten van de tastzin aan de weet te komen. Deze

toepassing voor tactiele displays ben ik echter slechts

sporadisch tegengekomen in de literatuur.

* Bimorphen zlJn de stimulatoren die we het beste kunnen aanwenden

in een draagbaar tactiel display. Ze zijn licht en zuinig wat

betreft vermogensopname en de resonantiefrequentie is redelijk

goed af te stemmen op een frequentie die in het gebied van

frequenties ligt waarvoor de tastzin het meest gevoelig is.

Daartegenover staat dat de lengte van bimorphen met een

resonantiefrequentie van ca 250 Hz relatief groot is, hetgeen de

compactheid (en de draagbaarheid, die daar nauw mee verbonden

is) van het display niet ten goede komt. De voordelen van het

gebruik van bimorphen wegen echter ruimschoots op tegen de

(deels ondervangbare) nadelen.

Met betrekking tot andere typen transducers kunnen we het

volgende opmerken:

- Elektromechanische transducers zijn, vanwege hun relatief
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grote volume en lage efficiency niet toepasbaar in draagbare

tactiele displays, indien we tenminste (zoveel mogelijk) aan

de in 2.5 gestelde eisen willen voldoen.

- De tot nu toe bekende typen van PVDF-transducers zijn ook niet

toe te passen: PVDF-"rolletjes" hebben een erg hoge

bedrijfsspanning; PVDF-vingerringen kennen dat euvel niet,

maar moeten daarentegen op de handen gedragen worden en

hinderen de drager dus bij allerlei dagelijkse activiteiten

waar hij zlJn handen bij moet gebruiken.

- Electrocutane transducers zouden, met het oog op hun kleine

volume en gewicht en geringe vermogensopname, zeer goed

toepasbaar zijn. Over de lange-termijn effekten van het

(direkte) elektrisch stimuleren van de huid is mij echter nog

niets bekend. Ret verdient daarom aanbeveling om een onderzoek

naar deze lange-termijn effekten te verrichten. Indien de

uitkomst van dit onderzoek niet ongunstig zou zijn, zouden

elektrocutane transducers best wel eens een goed alternatief

voor de door ons toegepaste bimorphen kunnen zijn.

* Over de capaciteiten van de tastzin van de onderarm en het

bovenbeen kunnen we het volgende opmerken:

- De prestaties van de tastzin van de onderarm zijn ongeveer

vergelijkbaar met die van het bovenbeen, zowel met betrekking

tot het schatten van afstand, als het bepalen van het aantal

actieve stimulatoren en het waarnemen van de stimulatieplaats.

Alleen in het schatten van de grootte van gaten (niet-actieve

stimulatoren) in geactiveerde rijen of kolommen blijven de

prestaties van het bovenbeen duidelijk achter bij die van de

onderarm.

- Plaatsbepalen met de huid van het bovenbeen en de onderarm is

boven verwachting goed mogelijk. Als we bedenken dat de proef

personen geen tactiele ervaring hadden en bovendien geen

training in de door hen te volbrengen taak hadden ontvangen,
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zijn percentages van ca. 65 % van de stimulaties die op de

goede plaats of in de onmiddellijke nabijheid daarvan worden

aangegeven zeer hoopgevend!

- Zoals ook al uit de literatuur bleek constateren we, naast het

optreden van een zogenaamd "stereo-effekt", een compressie van

de waargenomen afstand op de onderarm en het bovenbeen (zie

ook 2.2).

- Successieve presentatie van twee stimulatoren leidt, zoals

verwacht, tot betere resultaten wat betreft de herkenning van

het aantal stiftjes en de perceptie van de afstand van die

stiftjes dan simultane presentatie, zowel bij de onderarm als

bij het bovenbeen.

* Het eventueel boven de grondplaat van het display uitsteken van

een stiftje heeft, tegen de verwachtingen in, geen invloed op de

intensiteit van de waargenomen stimulatie, ondanks het feit dat

de bimorphen waarop deze stiftjes bevestigd zijn een mechanische

voorspanning krijgen. Het verdient echter aanbeveling om zoveel

mogelijk gebruik te maken van stimulatoren die een even grote

trillingsamplitude hebben en een even grote kracht kunnen

uitoefenen.

Naar aanleiding van het verrichte onderzoek en de eventuele

continuering daarvan, kunnen we een aantal aanbevelingen doen. Wat

betreft het mechanische ontwerp en het uiterlijk van het display

kunnen we opmerken:

* Onderzocht zou kunnen worden of een schuine plaatsing van de

bimorphen op enigerlei wijze een reduktie in het forrnaat van het

display zou kunnen betekenen.

* Het verdient aanbeveling om een vaste band aan het display te

maken. De band die momenteel voor de bevestiging zorg draagt, is
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namelijk afneembaar. Tijdens het afnemen van de band bestaat het

risico dat een van de draadjes die de bimorphen met de

aanstuurschakeling verbinden, los schiet, zeker als dit afnemen

enigszins ruw gebeurt. (Men zou natuurlijk ook de draadjes op een

of andere manier kunnen beschermen.)

* Het zou het solderen van de verbindingsdraadjes aan de bimorphen

aanzienlijk vergemakkelijken en tegelijkertijd de inklernmrning

van de bimorphen verbeteren indien er ook voor de "onderste" (in

figuur 5.1b) bimorphen een uitsparing in het inklemblok werd

gelaten, zoals die er nu is voor de bovenste bimorphen (in de

rechterbovenhoek van het inklemblok onder "principeschets" in

figuur 5.1b). zie figuur 8.1. Dit zou betekenen dat de onderste

bimorphen 6 cm lang zouden kunnen worden, en dat ze over een

lengte van 2 cm ingeklemd zouden moeten worden (dit zou geen

effekt op de resonantiefrequentie mogen hebben als we ervan

uitgaan dat het ingeklemde stuk niet meetrilt). Op deze manier

zouden de bimorphen eerst ingeklemd kunnen worden, waarna de

soldeerverbinding met de coating van elke bimorph in de

uitsparingen tot stand gebracht zou kunnen worden, hetgeen de

assemblage aanzienlijk zou vergemakkelijken.

figuur 8.1: Verbelerde lnklemmlng van de blmorphen.

Wat het elektrische ontwerp betreft, zijn de volgende

aanbevelingen op hun plaats:

* Onderzocht zou moeten worden of het aansturen van het display
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niet zuiniger zou kunnen gebeuren. Dit houdt in dat:

- we moeten zoeken naar zuiniger schakelaars. In hoofdstuk 6 van

dit verslag worden daartoe al enige suggesties gedaan (FETs

met een losliggend substraat, voor TTL-toepassingen

ontwikkelde reedrelais, bepaalde (snellere) typen TRIACs).

- we de stroomversterking, waarvoor de TDA 7052 nu zorg draagt,

zuiniger zouden moeten realiseren. Een serieschakeling van een

tweetal complementaire transistoren behoort tot de

mogelijkheden.

- we misschien geen gebruik hoeven te maken van een

gelntegreerde funktiegenerator. Er zou bijvoorbeeld bekeken

kunnen worden of een gefilterde, symmetrische blokgolf (de

filtering moet dan weI een " s inusachtige" golfvorm opleveren)

die we met behulp van een eenvoudige tellerschakeling zouden

kunnen opwekken, voor onze doeleinden toepasbaar zou zijn.

* De aardverbindingen van de bimorphen ZlJn in het gerealiseerde

display met elkaar doorverbonden. De assemblage van het display

zou aanzienlijk vereenvoudigd worden indien we aan elke bimorph

een apart aarddraadje zouden bevestigen, net zoals nu aan elke

bimorph een draadje voor de aanstuurspanning zit. Desnoods

zouden we ook kunnen kiezen voor een tussenoplossing: we zouden

de aarddraadjes van telkens twee bimorphen met elkaar kunnen

doorverbinden, zodat we een aardverbinding per twee bimorphen

zouden verkrijgen.

Eindigen we met een algemene aanbeveling:

* Het belang van training met elk tactiel hulpmiddel kan niet

genoeg onderstreept worden, zo ook in ons geval. Vergeet niet

dat een normaal horend mens de eerste jaren van zijn leven

besteedt aan het "leren horen" (horen is in die zin niet aIleen
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het waarnemen van geluid maar ook het interpreteren en begrijpen

daarvan). Alhoewel de in de pilot-experimenten behaalde

resultaten verre van slecht zijn, is mijn verwachting dat de

prestaties met het display alleen maar beter zullen worden

naarmate de proefpersonenjdragers meer oefening in het gebruik

ervan genieten.
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Tabel 4.1. Meting van de resonantiefrequentie van een birnorph
(vrije lengte = 8,6 ern).

frequentie (Hz) V (V) V (V) I ZB I (0 )
R,eff B,eff

10 0,8 10,1 4,7.105

15 1,1 10,3 3,6.105

20 1,3 10,3 3,0.105

25 1,6 10,3 2,5.105

30 1,8 10,2 2,1.105

35 2,1 10,2 1,8.105

40 2,4 10,1 1,6.105

45 2,7 10,0 1,4.105

46 2,8 10,0 1,3.105

47 2,9 9,9 1,3.105

48 3,1 9,8 1,2.105

49 3,3 9,6 1, 1· 105
50 3,6 8,8 9,4.104

51 2,8 8,7 1,2.105

52 2,2 9,3 1,7.105

53 2,1 9,7 1,8.105

54 2,2 9,9 1,7.105

55 2,3 10,0 1,6.105

56 2,4 10,0 1,6.105

57 2,6 10,0 1,5.105

58 2,7 10,0 1,4.105

59 2,7 10,0 1,4.105

60 2,9 10,0 1,3.105

61 2,9 10,0 1,3.105

62 3,0 9,9 1,3.105

63 3,1 9,9 1,2.105

64 3,1 9,9 1,2.105

65 3,2 9,9 1,2.105

70 3,5 9,8 1,1.105

75 3,7 9,7 1,0.105

80 3,9 9,6 9,3.104

85 4,2 9,6 8,8.104

90 4,4 9,5 8,2.104

95 4,6 9,4 7,8.104

100 4,8 9,2 7,3.104
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Tabel 4.2. Meting van de resonantiefrequentie van een birnorph
(vrije lengte = 7,5 ern; breedte = 2,45 rom; geeoat).

frequentie (Hz) V (V) V (V) I ZB I (0 )
H,eff B,eff

10 2,5 9,8 7,7-10
5

20 4,6 9,3 4,0-10
5

30
f~~~-~~

6,3 8,4 2,6- 10
5

40 7,4 7,5 2,0-10
5

50 8,2 6,6 1,6-10
5

60 8,9 5,9 1,3-10
5

65 9,2 5,3 1,1-10
5

70 9,6 4,4 9,0-10
4

72 8,6 3,2 7,2-10
4

74 6,5 5,8 1,8-10
76 7,8 6,3 1,6-10

5

78 8,6 6,0 1,4-10
5

80 8,9 5,7 1,3-105

82 9,1 5,5 1,2-10
5

84 9,3 5,3 1,1'10
5

90 9,5 4,9 1,°'10
5

95 9,7 4,6 9,4-10
4

100 9,8 4,4 8,7-10
4

110 10,0 4,0 8,°'10
4

120 10,0 3,7 7,3-10
4



157

Tabel 4.3. Meting van de resonantiefrequentie van een bimorph
(vrije lengte = 7,5 em; breedte = 2,3 mm; ongeeoat).

frequentie (Hz) V (V) V (V) I ZB I (0 )
R,eff B,eff

10 2,6 9,8 7,4'10
5

20 ~,1 9,1 3,5'10
5

30 6,7 8,1 2,4' 105
40 7,8 7,1 1, 8' 105
50 8,6 6,2 1,4'10

5

60 9,2 5,4 1,2'10
5

65 9,5 4,9 1,0'10
5

70 9,8 4,2 8,5'10
4

72 9,9 3,7 7,3'10
4

74 8,9 2,5 5,5'10
4

76 6,4 5,8 1, 8· 105
78 7,6 6,1 1,6'10

5

80 8,5 5,8 1,3'10
5

82 9,0 5,5 1,2'10
5

84 9,2 5,2 1,1'10
5

90 9,6 4,7 9,6'10
4

95 9,8 4,4 8,8'10
4

100 9,9 4,1 8,2'10
4

110 10,1 3,8 7,3'10
4

120 10,2 3,5 6,7'10
4
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Tabel 4.4. Meting van de resonantiefrequentie van een bimorph
(vrije lengte = 4,0 em).

frequentie (Hz) V (V) V (V) I Z I «(2 )
R,eff B,eff B

100 3,1 8.9 1,1'10
5

125 3,6 8.8 9,3'104

150 4,2 8,5 7 7' 104 .....

175 4,7 8,3 6;7'10
4

200 5,3 8,0 5,8'10
4

210 5,5 7,8 5,4'10
4

220 5,8 7,6 5,°'10
4

230 6,2 7,4 4,5'10
4

240 6,7 6,8 3,9'104

245 7,0 5,4 2,9'10
4

250 5,8 5,4 3,5'104

255 4,7 6,4 5,2'104

260 4,1 7,4 6,9'10
4

265 4,3 7,9 7,°'10
4

270 4,6 8,0 6,6'10
4

275 5,0 8,0 6,1'10
4

280 5,3 7,9 5,6'10
4

285 5,5 7,8 5,4'10
4

290 5,7 7,7 5,1'10
4

300 6,0 7,6 4,8'104

310 6,2 7,4 4,5'10
4

320 6,4 7,3 4,3'104

330 6,5 7,2 4,2'104

340 6,7 7,2 4,1'10
4

350 6,8 7,0 3,9'10
4



160

Impedantiekarakteristiek
van een bimorph (vrije
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Bijlage 3. Datasheets aanstuurschakeling-cornponenten.
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Erlauterungen zu den Relaisdaten
DIL-Reed-Relais (Dual-In-Line-Reed-Relais) und SIL
Reed-Relais (Single-In-Line-Reed-Relais) erfullen die
Anforderung der MeB-, Steuer- und Regeltechnik hin
sichtlich Raumbedarf, Austauschbarkeit, Zuverlassigkeit
und entsprechen daher nicht nur auBerlich den modemen
elektronischen Schaltkreisen. Hohe Schaltfrequenz, kur
ze Schaltzeiten, geringes Widerstandsrauschen bei Le
bensdauererwartungen bis zu 108 Schaltspielen, sowie
hoher Isolationswiderstand bei ge6ffnetem Kontakt ma
chen sie zum idealen Schaltelement in automatischen

, MeB- und Testeinrichtungen (ATE) und vielen anderen
Anwendungen in der Elektronik.

1. Bauarten
Die Typenlisten unterscheiden folgende Bauarten:
• Flachprofil-DIL-Relais

mittrockenen Reed-Schaltern
mit Hg-benetzten Reed-Schaltem

• Hochprofil-DIL-Relais
• SIL-Relais
• Spezial DIL-Relais

2. Kontaktarten und Kontaktmaterlal
Die DIL-und SIL-Relais enthalten einen oder zwei Ar
beitskontakte (1 bzw. 2 Form A), einen Ruhekontakt (1
Form B) oder einen Umschattkontakt (1 Form C). Fur die
verschiedensten Anwendungen stehen Standard-Reed
Schalter, Spezial-Reed-Schalter oder Hg-Film-Kontakte
zur Verfugung. Die Tabellen auf Seite 10 erleichtem die
Auswahl der gebrauchlichsten Reed-Schalter fUr typi
sche Anwendungen.
Der angegebene Durchgangswiderstand gilt fur den Neu-

~ zustand und bei NennspaMung der Spule. Er wird nach
der Vierpunktmethode bei 2V= /1oomA= ermittelt [1].
Abweichende MeBparameter, z.B. nach CECC-, bzw.
DIN-Norm, insbesondere fUr Schaltsignale kleiner als 1V
bzw. 10mA (Low-Level-Applikation) sowie dynamische
Kontaktwiderstandsmessungen, konnen fUr spezielle
Schaltaufgaben vereinbart werden.

3. Ansprech- und Ruckfallspannung, Spulenwider-
stand

Die angegebenen Grenzwerte werden bei 25° C± 3K
kontrolliert. Die durch den Temperaturkoeffizienten des
Spulenwiderstandes auftretenden Abweichungen sind
auf 20° C Referenztemperatur bezogen.
Den Forderungen nach reduzierter Stromaufnahme bzw.
Kompatibilitat mit TTL-und Low-Power-Schaltkreisen tra
gen die Ausfiihrungen 3570.1302.... (siehe Seite 6) durch
hoheren Spulenwiderstand Rechnung.

( 1) Gunther-Reed-Schalter-Katalog Seite 19.

164

DIL- und SIL-Reed-Relais

4. Isolatlonswiderstand
Der Isolationswiderstand wird mit einem Tera-Ohmmeter
bei 100 V= -MeBspannung ermittelt. Das Referenzklima
betragt 25° C± 3 K und 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Be
sonders hohen Anforderungen an den lsolationswider
stand entspricht das Hochisolationsrelais
Typ 3570.1341 ... (siehe Seite 9).

5. Kontakt- und Koppelkapazttit
Die KapazitatSwerte gelten a1s typische Werte und wur
den bei AusfUhrungen ohne Schirm ermittelt:

Kapazitat, gemessen ... FormA FormB FormC

zwischen offenen Kontakten 0,8pF 0,8pF 0,6pF

zwischen offenen Kontakten
undSpule 1.5pF 2pF 2pF

zwischen geschlossenen
Kontakten und Spule 3pF 3pF 2,5pF

6. Temperaturberelch
6.1. Reedrelais mit trockenen Reed-Schattem:

Betriebstemperaturbereich -40" C ... +105° C
6.2. Reedrelais mit Hg-benetzten Reed-SchaJtem:

Betriebstemperaturbereich -20" C ... +85° C

Unter der Betriebstemperatur ist die Innenternperatur des
Relais zu verstehen.
Werden die Relais bei hOheren Umgebungstemperaturen
(&u) als 200 C eingesetzt. muB die maximal zulissige Be
triebsspannung (UT) gemaB nachstehender Tabelle er
mittelt werden nach der Formel:

UT = U max x k,
(Umax = max. zulassige Betriebsspannung gemaB
Tabellen Seite 6 ... 9)

&u(°C) 20 30 40 50 60 70

k, 1,00 0,98 0,92 0,79 0,74 0,65

7. Vibrations- und StoBfestlgkelt
Be; der Priifung der Vibrations- und StoBfestigkeit werden
die Relais mit Nennspannung betrieben. Der Schatterdarf
bei den Priifungen nicht langer als 1OilS offnen.
Vibrationsfestigkeit 20g /10 ... 5000Hz
StoBfestigkeit 1OOg / 11 ms Sinushalbwelle
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8. Lebensdauer
Die Lebensdauer der DIL- und SIL-Reed-Relais kann je
nach Belastung bis zu 5 x108 Schaltspiele betragen. Die
mechanische Lebensdauererwartung betragt min
destens 109 Betatigungen bei Arbeitskontakten bzw. min
destens 108 Betatigungen bei Umschalt- und Ruhe-Kon
takten. Bei besonders hohen Anforderungen an die
Lebensdauer, wie z.B. bei Low-Level-Applikation im
ATE-Bereich bitten wir um Kontaktaufnahme.
Durch Schalten hoherer Lasten, besonders induktiver
bzw. kapazitiver Lasten und Lampenlasten, kann die Le
bensdauer infolge Oberschreitens der zulassigen Ein
schaltstrome bzw. Schaltspannungen erheblich reduziert
werden.
In diesen Fallen verhindem geeignete Kontaktschutz
maBnahmen (vgl. GONTHER Reed-Schalter-KataJog
Seite 22/23) eine vorzeitige Kontakterosion.

9. Ausfuhrungen

9.1. Standardausfuhrung (Ausfuhrung ••1)
Diese Reed-Relais-AusfOhrung wird in den meisten An
wendungsfallen eingesetzt. Sie ist aufgrund hoher Pro
duktionszahlen fast immer ab Lager verfugbar. Zur
Dampfung von Abschaltspannungsspitzen sind, ebenso
wie bei AusfUhrung ..2, zusatzliche MaBnahmen erforder
lich.

9.2. OIL-Relais mit integriertem elektostatischem
Schirm (Ausfuhrung .•2)

Der eingebaute elektrostatische Schirm besteht aus ei
ner Kupferwicklung, welche einpolig mit einem AnschluB
pin verbunden ist. Er verhindert kapazitive Verkoppelun
gen zwischen Spule und Kontakt. Der elektrostatische
Schirm schutzt nicht vor eventuellen Fehlschaltungen,
hervorgerufen durch magnetische Fremdfeldeinstreuung
wie z.B. Streufelder von Schaltschutzen. In solchen Fal
len ist eine exteme magnetische Schirmung erforderlich.

DIL- und SIL-Reed-Relais

10. Schaltspannung, Schaltstrom und
Schaltleistung

Die in den Listen angegebenen Werte fUr Schaltspan
nung, Schaltstrom und Schaltleistung sind grundsatzlich
aJs Maximalwerte zu betrachten. Ein Oberschreiten auch
nur eines dieser Werte fUhrt zur Oberlastung und damit
zur Verkurzung der Relais-Lebensdauer. 1m nachfolgen
den Bild ist die Schaltfeistungshyperbel fUr den Reed
Schalter gemaB Kontakt-Code 70 dargestellt. Werte im
verbotenen Bereich sind nicht zulassig.

Schaltspannung

[vJ

100il-.....V

80

60

40

20

0.1 0,2 0,3 0,4 0,5 Schaltstrom

[A]

Bild 1
Schaltleistungshyperbel fUr Reed-Schalter
100V/O,5A110W (Kontakt-Code 70)

• andere Werte fOr Ansprech- unci RUddalIzeit, insbesondere fOr hohe
SchaJtfrequenzen, z.B. 1000Hz, euf Anfrage.

11. Schaltzelten
Bei der Anwendung von trockenen Reed-Schaltem in
DIL- und SIL-Relais kann im Gegensatz zu Hg-benetzten
Reed-Schaltem Kontaktprellen auftreten. .

9.3. OIL-/SIL-Relals mit integrierter Diode
(Ausfiihrung ..3)

Die integnerte Freilaufdiode verhindert Abschaltspan
nungsspitzen an der Relaisspule. Externe Dampfungs
maBnahmen sind daher nicht erforderlich. Beim Einsatz
dieses Relais ist zu beachten, daB die Rucktallzeit an
steigt. Falls sich dies im Schaltungsaufbau negativ aus
wirkt, empfehlen wir die AusfUhrungen ..1 oder ..3 mit ei
nem zur Freilaufdiode in Sene geschalteten extemen
Dampfungswiderstand.

9.4. OIL-Relais mit elektostatischem Schirm
und Diode (Ausfuhrung ..4)

Relais dieser Bauart enthalten einen elektrostatischen
Schirm und eine Freilaufdiode.

Ansprechzeit (ink/. Prellzeit)
beiNennspannung

Rucktallzeit (ohne Diode)
beiNennspannung

typo 0,7 ... 1,1 ms·

typo 0,2 ... O,4ms •
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Hochprofil DIL-Relais

Kontaktformen:

Kontaktmaterial:
Kontaktdaten:

1 Arbeitskontakt (1 Form A)
2 Arbeitskontakte (2 Form A)
1 Ruhekontakt (1 Form B)
1 Umschaltkontakt (1 Form C)

Rhodium
siehe Tabelle Seite 10

-, ..
Grundtyp 35~0 '2'0 3570 122:' 35~~ ':'", 3Cl~3 '2.1'

Typ Spule 05 12 15 2~ 05 ::2 1 " 2~ ='5 • ~ - ~ • , ') . ' 5 2~

Ausfuhrung " 1 ~ 1.. ... 1.. 'J 'J , J 'J :, ~ ." . ~ 1 ~

Nennspannung V=
• •• •
5 12 15 24 5

• Il • • If
12 15 24 5 12 15 24 5 12 15 24

Spulenwlderstand (± 10%) Q 500 1000 2150 2150 200 500 850 2150 500 1000 2150 2150 200 500 850 2150

Ansprechspannung max. V= 3,5 8 11,5 16 3,5 8 11,5 16 3,5 8 11,5 16 3,5 8 11,5 16

Riickfsllspannung min. V= 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4

Betrlebsspannung max.

Spannung~gken

Spule/Kontakt

Spannung~gken

Spule/Schirm

Isolatlonswlderstand
Spule/Kontakt

V=

V-

V-

Q

21 30 44 44 11 21 22 44 6 14 17 28 11 21 22 44

350 350 5) 350 350

130 130 130 130

Gewlcht

Anschlu8belegung

(Bestiickungsseile)

p ca. 2.3

:~::
7- .-8

Ausfuhrung 4

ca. 2,3

;1i!r:
-61)\ 197_t8

Ausfuhrung 4 I

ca. 2,3

: ~ :': ""
1 14

7-----...... 8

AusfOhrung 4

ca. 2,3

7_--.. 8

Ausfiihrung 4

Aile Angaben beziehen sich auf die Referenzwerte gem. Seite 3, Abs. 3, 4 und 6

1) Ausfuhrung 1 Standard
2 mil elektrostatischem Schirm
3 milDiode
4 mil elektrostatischem Schirm

undDiode
2) truhere Bezeichnung 3571.1210...
3) vorlaufige Daten
4) truhere Bezeichnung 3572.1220...
5) gilt auch fur KontaktlKontakt

Bestellbelsplel: Kontakt-eode gemiB 8eite 10

3570. 1220. 05L,
I T~r

Kontakt-eode Grundtyp Spannung AusfOhrung
Kontakt-Code 70 = Form A

79 = FormB
63=FormC 3W
73=FormC 5W
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Kontaktausfiihrungen und
Kontaktauswahlliste

Reed-Kontakte aus eigener Produktion versetzen uns in
die Lage , auf Ihre speziellen Anforderungen im Einzelfal
Ie einzugehen. Neben Standard-Reed-Schaltern sind
Spezialtypen verfugbar, welche z.B. durch dynamische
oder statische Selektion, mechanische und elektrische
Voralterung, Spezialbeschichtung fUr h6chste Lebens
dauer, bzw. gleichbleibenden Kontaktwiderstand opti
miert sind.

Kontaktausfuhrungen

>\( n!akLCode 63 65 7"0 c' ~

- - -- -, .-i::

Kontaktart DIN 21 21 1 21 1 1 1 2 1

ASA C C A C A A A B A

Kontaktmaterial Ru/Rh Rh Rh Rh Rh Rh Rh Rh Hg

Schaltspannung V 30 100 100 100 100 220 150 100 100

Schaltstrom A 0,2 1 0,5 G,5 0,5 0,5 1 0,5 1

Dauergrenzstrom2) A 0,5 1,5 1 1 0,5 1 1 1 2

Scha/t-Leistung3) W 3 20 10 5 10 8 20 10 50

VA 3 20 10 5 10 8 20 10 50

Max. Durchgangswiderstand 4) mQ 150 150 150 150 80 150 150 150 80

Spannungsfestigkeit V= 200 200 200 200 200 420 200 200 1000

1) Lagertypen
2) Dart nicht geschaltet werden
3) Die angegebenen Daten gelten bei reinen Widerstandslasten

Bei kapazitiven und induktiven Lasten sowie Lampenlasten sind
Kontaktschutzma8nahrnen vorzusehen
(vgl. GONTHER-Reed-Schalter-Katalog, S. 22/~)

Kontaktauswahlllste

4)Neuwert
5) FOr Low-L.evel-Applikation, SchaItsignaJ im

Bereich mV/ A

,,)

') L.} ,-,~r1i GnJ"c', c' 3: Kr n' 1,,·_C r.... ".

63 c:: -;-~
- - -

~

Aachprofil DIL-1A 1301 - - • - + - + - •
DIL-1A 1302 - - • - + - + - -
DIL-1B 1361 - - - - - - - - -

Hochprofil DIL·1A 1210 - - • - + - + - -
DIL-2A 1220 - - • - - - - - -
DIL-1B 1261 - - - - - - - • -
DIL-1C 1231 • + - • - - - - -
SIL-1A 1321 - - • - + - + - -
SIL·1A 1331 - - • - + - + - -

Hochisola- DIL-1A 1341 - - • - + + + - -
tionsrelais

Trennrelais DIL-1A 1342 - - - - + • + - -

• StandardbestOckung
+ SpeziaibestOckung
- Kornbination nicht ausfOhrbar



169

proefpersoon nr. datum: G) @
0 0 0 0 0 0 0 0

Opmerkingen: 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Q) @ ® ® 0 ®
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

® @ @ @ @ Q})
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0

@ @ @ @ @ @

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0

® @ @ ~ @ @

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 000

@ @ @ ® @ ®
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -" 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0'0'0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
," ..

© @ ® ® @ ®
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

.



170
"--- -- ---

® @ @ © © 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

@ @ © ® @ ®
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0

® @ @ ~ ® ®
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0

@ @ ® ® ® @

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0

© e ® ® @ @
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0

@ ® ® ® @ §
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 o 0 ',' 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 o 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 o 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0 00 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0 o 0 0 0 0 0

»"N' ,-

® ® eJ ® ® ®
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0



Nleuwadres
Voorofscheweg 15

2711 MA BOSKOOP
B.V. AGENTUUR EN HANDElMAATSCHAPPIJ
G.W.J.J. VAN DELDEN
RUI~GEMEESTERCOllJNS rrlAAI 4b '2 i 11 (;11 l\O',"')l >I

TELErOON 01727 4;' !JJ •. reLl X ~1'Jbl!\



ObIs 1

h"
lw 81eclldlcke

::5 r::: _.~._.
10.•

13 5

136
1~) 6

14 6 19

nach
.__._--- A,-

Wert
17.4 7.6 zWIschen

ound 0.6
_.•.~~--

22 • 9.6

~

7R 12

------.-

Malle lur Typ EILMalle fur Typ EK und EK

') Diese GroBe kann auch als symmelnSch getrennter Kern (Tyn 2E 32) gelletert welden

Tabelle 3 Abmessungen fur EK- und EK ... L-Kerne (nach DIN 41310), Marle in mm

,l0:"'1 B~e2::dl~k;~
H_'1 .:'.~3 h 14 h 15

5.6 2.4
7 3

8.6 3.6
11.2 4.6

Tabelle 4 Abmessungen fur EI-Kerne. Marle in mm

Kern- a b c, e '1
Iyp

01und

Grolle f------- . -~_ .. _.
j.,3 • IT 14 I IT 14 IS 14 . IT 12 . IT 12 h 14

---------

EI30 30 20 5 15 10 20

EI36 38.4 256 6.4 19.2 128 ?~ 6
EI42 42 26 7 21 14 28

EI 46 46 32 6 24 16 :12

.. ~---

grol1ere EI-Kerne auf Anfrage ebenso 8lechpakp.le anderer Formen 1 B lJl

----

~J
Kern- 8 b, b, b, 9, 9, e,

-'
typ
und

Grolle

is 13 - - 1. ,4 - - I' 13 j. 14 h 11
.._.- . -

EK 6 6 5.5 2.5 6 4.3 1.3 5.6 .- 2.4
EK 10 10 7 3 10 5.5 1.5 7 .- 3

EK 12.6 12.6 8.6 4 12.6 6.7 2.1 8.6 -- 3.8
EK 16 16 11 5 16 8.6 2.6 11.2 - 4.6

--+-
EK 20 6 20 3 - 1.
~ 20 14 11 r-- f---------- 6

EK 20 L 14 28 11 - 22
f---- -----

EK 25 6 25 4.2 -- 17.4
-- 25 17 132 r-- t--_. 76

EK 25 L 17 34 13.2 - 26.4

-- -- -----

EK 32') 10 32 5.2 -. 22.4
---'- 32 22 f--- ...r------ 17.2 r- .._- 9.6

EK 32 L 22 44 172 - 34.4

---- - -- - -- ..

EK 40 12 40 6 -. 26
---_. 40 28 f--- ~. 22 1'-- ----_. 12

EK 40 L
L-.....J~.

56 22 - 44
-~--- -- -.. - _.--_. ..--- _. .. _.

Wegen der syslemalischen Slufung der
Reihe lassen sich aile FormkenngraBen

bzw. Kernfakloren durch konslanle Zahlen
fakloren und Polenzen der AuBenabmes
sung a ausdrucken (5. Tabelle 2).

Eine Varianle der EK-Reihe isl die EK ... L.

Relhe, bei der die Kerne jeweils aus zwei

langen E-Teilen beslehen und somil eine
rechleckige Grundfliiche haben. Diese

Reihe bielel gegenuber der EK-Reihe einen

elwa 55% graBeren Fenslerquerschnill bei
nur rund 35% grarlerer Grundlliiche.

Qie Kerne werden sowohl mil Planschlill
als auch mil eingeschliflenem Luflspall und
lolerierlen AL -Werlen gelieferl (5. S. 59).

Die EK- und EK ... L-Kerne sind in DIN 41310

genorml; siehe hierzu auch [3J Ausfuh
rungsbeispiele 5. Blld 2

2.1.2 EI-Kerne

Neben der EK- und EK. .L-Reihe werden
leilweise auch gekleble Blechpakele der

EI-Reihe aus Blechen nach DIN 41302

Teil 1 geferligl. Sie werden vor allem als
RuckschluBjoche fur Hallgeneraloren, Hall
IC·s. Feldplallen usw. verwendel.

2.1.3 Abglelchbare EK-Kerne (EKa)

Zur Ergiinzung zu den norma ten EK-Kernen
mil eingeschlillenem AL -Werl und be
slimmlen AL -Toleranzen, haben wir auch

abgleichbare EK-Kerne (Bezeichnung
EKa) enlwickell. Diese Kerne geslallen, die

AL -Werle bis auf.:+- 1% genau einzuslellen.
Aurlerdem kannen die eingeschlillenen A

L


Werle urn + 10% bis + 50% variierl wer
den.

Der Abgleich der EKa-Kerne erfolgl durch
leilweise Oberbruckung des Luflspalles
millels einer weichmagnelischen Schraube.
Zur Aufnahme der Abgleichschraube isl der
Millelschenkel der Kerne mil einer Bohrung
versehen.

Unsere abgleichbaren EKa·Kerne sind in
zwei Ausfuhrungen lieferbar (Bild 1 und
Tabelle 5). die unlerschiedliche Kennlinien
ergeben (5. S. 52).

h

30

f

30

9

70

R b c
100 100 15

MaAverhaltnlsse

Bereich a: 8 .40 mm
Stuillng DIN 323. R 10

-8-

2.1 Typenrelhen geklebter Blechpakete

2.1.1 Relhe EK und EK ... L

Die BUS EE-Blechen nach DIN 41302 Teil 1

aufgebaule EK·Relhe isl eine durch Opli
mierungsbelrachlungen gewonnene Typen

reihe mil quadralischer Grundlliiche. Sie
ist nach DIN 323, R 10. geslufl, 50 darl sich

die Linearabmessungen zweier benachbar

ler Kernlypen urn den Faklor r10 = 1,26. die

Kernquerschnille elwa urn den Faklor 1.6,
die Kernvolumina urn den Faklor 2 unler

scheiden. Die Querschnille der Millelschen
kel wurden quadralisch gewiihll. was im
Hinblick auf die verschiedenen Formke"nn
grarlen einen gunsligen Kompromifl dar
sleill. Das Verhiillnis Kernquerschnill zu

Fenslerquerschnill belriigl 1: 1.55. Die Kern
geomelrie und die Ableilung der Formkenn
grarlen sind aus Tabelle 2 ersichllich [2J.

Tabelle 2 Form-Kenngrarlen der EK-Reihe
- --. -- ~.- --

ForlT1-K~nngronen Formel Slulung
-- -_. -_._-_.

~etnQtlf~r'5chnjn A.
9

~' I 10
100

F p.11sler qlJerschnl1t Aw
14

rR' 10
100

Wnglange I••
24 1"10m.1gn
-~"
10

Emhauvolumen 7
J r 10V'l --- a'

10

Kernlaktor I" 60 1
III" 10

A, 3 R
--._-_._- _.



6. Magnetische Eigenschaften

6.1 Vorbemerkung

Bei Kernblechen muB man zwischen den

Eigenschaften unterscheiden. die der
magnellsch schluBgegluhte Werkstofl in

Form luftspaltloser Bleche unter Beruck
sichtigung gewisser technologischer Ein

fIlisse wie Planheit usw. hat. und den Kern
blecheigenschaften selbst. die zusatzliche

ErnfliJsse wie Scherung. Fullfaktor usw.
berllckslchtigen. Diese Unterscheidung

gilt in besonderem MaBe fur die Permea
bilitiit der Kernbleche (slehe [4] sowie
DIN 41301).

Rei geklebten Blechpaketen spielen noch
wCllere Einflusse eine Rolle. so das Ver

klchen und das Schleifen. Es 1st )edoch

gelungen, durch Wahl der verwendeten
Klebsloffe und durch eine angepaBte Her

slellungslechnik diese Effekte kleinzu
halten und so auch bei Blechpakelen die

Werksloffeigenschaflen nahezu optimal
auszunulzen [2].

Wir machen in Tabelle 25 und 26 Angaben
uber die Eigenschaflen der fur Kernbleche

und fur Blechpakele verwendelen Werk
sloffe. Bei gekleblen Blechpakelen er
geben sich fur Permeabililal. Koerziliv
feldslarke und Ummagnelisierungsver

lusle andere Werle. die aus den folgenden
Kennllnien zu enlnehmen srnd; sle sind
leilweise auch grbBenabhangig. Die an
deren Eigenschaften der Tabelle 25 sowie

die der Tabelle 26 gelten in gleicher Weise

auch fur geklebte Blechpakete.

Aile Angaben sind typische Werle bzw.
Durchschnillswerle, die an Kernen mill
lerer GroBe (EK 25, EK 32) gewonnen wur
den. Die Wechselfeldmessungen wurden
bei sinusfbrmiger Induklion durchgefuhrl.
Die MeBwerle beziehen sich auf Raum

temperatur (23°C ± 2 K) und Normalklima im ,

Sinne von DIN 50014.

6.2 Eigen.che"en von geklebten

Blechpeketen

6.2.1 Megnetl.lerung.kurven,
Permeebllltlt.kurven

Die Magnetisierungs- und Permeabilitals
10;

kurven von l3ild 13 und 14 wurden an EK
Kernen mil Planschlilf be; 50 Hz gemessen.
Kleinere Kerne haben wegen der Sche
rungsverhallnisse - vom Salligungsbereich
abgesehen - elwas niedrigere, grbBere

Kerne elwas hbhere Werle

Die Magnetisierungskurven (Induktion
Feldslarke-Kurven) sind in Abhangigkeil

von H ... , die Permeabilitalskurven in Ab

hangigkeil von Hdargeslelil.

Ferner isl in Bild 15 die Impulspermeabili

lat in Abhangigkeil vam Indukllonshub

dargeslelil.

1abelle 25 Magnelische Werksloffeigenschaften

Wf'lk"'.lllff l.~gle- Material Str:tllsche Salligungs· Urn· Satllgung~ Curle·
rungs- Per me" Koerzltiv Induktlon magnellsle· mrlgneln· lemperatur

kenn- bilttal/l. leld5larkl"! (-polan- rungs- e;,trlkiion

huch· bel ~O Hr o;al1on) verlusle
c;tfthp- bel 50 Hz

A/em T W/kg ,n 10 "C
._-~_._.

MIJMFIAU. A 30000 0.Q.3 0.80 P" 0.05 11CB 400
VACOPFRM 100 Fl 60000 0.02 0.78 po.• 0,03 ' 1 400ca

PF:tlMFNORM 5000 H2 H2 10000 0.1 1.55 p.. 0 03 ' 25 450
PF.RMF NORM 5050 H4 H4 8000 0.1 1.52 P" 0.2 ; 25 470
pr FlMFNORM ~OOO ZE lE 0.1 1.60 P, ~ '" 0.6 '5 470
rRAFOPEnM N2 N2 1600', 0.25 203 P IA "'-- 1,8 I 7 9 750
VACOFLlJX 48 V 1200 040 235 P

10
-'- 1.8 , 70 950ca

VACOFIIJX 50 V 1000 1 10 2.35 P" 5.5 I 70 950ca
._--_._- ------- -- ------- ..__..--~

') Permeabilltal I',.

Tabelle 26 Physikalische und technologische Eigenschaflen ')

Bild 13 Induklion-Feldstarke-Kurven von EK-Kernen mit Planschllff der GraBen EK 25 und

EK 32, Blechdicke 0,35 bzw 0.2 mm

10

5000 H2

A/em

50 Hz

TRAFOPERM N2

.. MUMETALL

F-elc1stalke H... "
01

I
/"'_.......... -.......... PERMENORM

II VACOFLUX 48

/
/

/
/

/

001
0.001

0.()()1

0.01

'Ill
Q>

"~
a
E....
c
2
~
::>

"c
0.1

Oichte Spez. eleklr War me- Vickersharte HV Warmeausdehnungs-

Wlderstand le1tfahlgkeit nach DIN 50 133 koefftZlent

magnetlsch 20-100°C
g/cm J U-mm11m W/(K rn) schluBgegluhl In 10 ·/K

----_.__ . - ----_.. ._-_._-~-_.

8.7 0.55 17 -19 100-120 13.5
8.7 0.6 17 -19 100-120 13.5
8.25 045 13 14 90-120 10.0
8.25 0.45 13· 14 90-120 10.0
8.25 04 13.. 14 90-120 10.0
7.65 04 3\ 140--190 12.0
8.15 O.3~ :JO 180 95
8.15 0.35 10 210 9.5

--_._------ - -- ._-_.- - _.-.--"--

MUMF. I fll .. 1
VtlCOPFRM lao
PERMENOHM ~000 H2
Pr.HMFNOflM 5050 H4
PFRMFNORM ~OOO lE
TnAFOPERM N2
VACOF I \JX 48
VtlCOfl \IX ~}O
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Bijlage 6. Tabel 6-1 uit Lowdon (1981).

Table 6-1. General-Purpose Wire Table

, Diameter (in) Random Winding I layer Winding ICircular .-- Reslstance Weight I I
Heavy I laye~

I
Wire ' Single I Heavy Single Heavy ! Single ~dge IWire
Size Mils ohms/1000 fl. Ibs/1000 fI I Turns/in Insu.latoon DIStance SizeInsulation I Insulation Turns/in' Turns/in1 i Turns/in I
AWG i I lonl I (in) AWG

10 10384 106 999 317 86 75 9 8 i 010 I 250 10
i ,

11 8226 094 1 26 , 252 108 95 10 9 i 0100
I 250 11

12 6529 084 1 59 201 133 130 11 11 0100 250 12
13 5184 075 200 159 162 159 12 12 0100 I 250 I 13
14 4109 0658 .067 252 i 126 212 193 14 13 0100 ,188 14
15 3260 0587 060 318 100 255 248 15 15 0100 188 15

16 2581 0524 054 402 795 i 324 316 17 17 0100 188 16
17 2052 0468 048 5.05 632 I 405 394 19 19 .0070 188 17
18 1624 0418 043 639 , 5.02 I 525 487 22 21 .0070 125 18
19 1289 0373 I 039 805 399

I 641 596 24 23 .0070 125 19
20 1024 .0334 i 035 1013

I
316 850 792 27 26 .0050 125 20

21 8123 .0298 031 12.77 251 1055 982 30 29 0050 125 21
22 6401 0266 i 028 1620 199 1340 1210 34 32 0050 .125 22
23 5108 .0238 025 2030 1.59 1370 1260 38 36 .0050 .125 23
24 4040 0213 022 2567 1.26 1730 1550 42 40 .0020 125 24
25 3204 .0190 .020 32.37

I
101 2150 1940 47 45 0020

,
125 25,

26 252.8 0170 .018 4102 799 2990 2700 53 60 0020 .125 26
27 2016 .0152 016 5144 I 634 3700 3550 59 55 0020 125 27
28 1588 0136 014 6531 i 504 4680 4180 66 62 .0015 .125 28
29 127.7 0122 .013

I
8121 401 5900 5160 73 68 .0015 .125 29

30 1000 0109 .012 1037
,

318 7500 6560 82 77 .0015 .093 30

31 7921 0097 011 1309
,

254 9270 8090 91 85 .0015 093 31
32

I
64.00 0088 010 1620 .202 I 11400 ooסס1 100 94

.'
.0013 093 32

33 5041 .0078 .009 205.7 ! 161 I 14500 12500 113 105 .0013 093 33
34 39.69 .0070 .008 2613 127

I
18800 16250 128 119 .0010 093 34

35 I 31.36 0062 007 3307 101 i 24000 20600 144 133 .0010 093 35

36 2500 0056 ! .0060 4148 .0803 ! 29650 25000 158 145 0010 .093 36
37 2025 I .0050 I 0055 512.1 .0641 37400 30900 177 161 0010 .093 37

I , !
38 1600 C045 0049 6482 .0509 46700 39300 198 181 .0010 062 38
39 1225 .0039 0043 8466 i 0403 62700 .51500 226 205 .0007 .062 39
40 9.61 0035 .0038 1079 0319 89600 72000 262 226 0007 062 40

i
107800 ·Ir~ .'89800 0007 062 4141 7.84 .0031 .0034 1323 0252 274 250

42 6.25 0028

I

0030 1659 .0199 133500 116500 304 283 0005 062 42
43 i 4.84 0025 0027 2143 0159 167000 143000 340 315 0005 062 43
44 I 400 0022 0025 2593 I 0127 , 217000 168500 386 340 .0005 .062 44
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Appendix A: Het ontwerpen van een transformator.

Het is niet mlJn bedoeling geweest om op deze plaats een volledige

cursus in het ontwerpen van transformatoren in dit verslag op te

nemen. Het nu volgende verhaal is dan ook bedoeld als een

aanduiding van de manier waarop een transformator ontworpen zou

kunnen worden, en dient ook als zOdanig gelezen te worden. Ik heb

alleen willen laten zien hoe de specificaties van een

transformator bepaald kunnen worden.

Bij het ontwerpen volgen we de procedure zoals die door Lowden

(1981) wordt geschetst in zijn boek "Practical Transformer Design

Handbook". Deze procedure verloopt als volgt:

1. Allereerst specificeren we de transformator: hij moet een

ingangsspanning van 5 V (= 1,77 V ), met een frequentie
PP eff

van 250 Hz omhoog transformeren naar een spanning van 50 V
pp

(= 17,7 V ) met dezelfde frequentie. In de secundaire
eff

wikkeling moet een effectieve stroom van ca. 15 rnA kunnen

vloeien (de bimorphen trekken 7,9 rnA indien ze alle tegelijk

geactiveerd zouden worden; we kiezen 15 rnA als waarde met een

veilige marge).

2. Vervolgens schatten we een waarde voor de efficiency van de

transformator, die we willen ontwerpen. We nemen hiervoor de

praktische waarde 0,85, anders gezegd ~ = 85 %.

bedraagt, betekent dat, dat het ingangsvermogen
-1

3,12·10 VA, zeg 0,35 VA moet bedragen.

3. Het uitgangsvermogen dat de transformator moet leveren

bedraagt 17,7 x 15 rnA = 2,65.10-1 VA. Omdat de efficiency

2,65.10-1

0,85

85 %

VA =
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4. We kunnen nu uit de katalogus van een leverancier

kernmateriaal, kernvorm en -afmetingen selekteren. Stel we

kiezen een zogenaamde EI-kern van het materiaal Vacoflux 48

van de fabrikant VAC (zie Bijlage 5). Volgens figuur 13 en

tabel 25 van deze bijlage geldt dat de verzadigingsinduktie

van dit materiaal 2,35 T = 2,35'10 4 Gauss bedraagt. Stel dat

de induktie in het materiaal tijdens bedrijf 1,5 T = 1,5-104

Gauss bedraagt, zodat het kernmateriaal niet in verzadiging

geraakt.

5. We moeten deze kern nu gaan omwikkelen met koperdraad waarin

we de stroomdichtheid niet groter dan 3 A/rnrn2 laten zijn.

6. We kunnen nu het zogenaamde Wa-produkt uitrekenen. Dit

Wa-produkt is een maat voor het vermogen dat een transformator

maximaal kan transporteren, en het wordt volgens Lowdon (1981)

gegeven door de formule:

W' 'a'

met W'=

a'=

S

P

f

B'=

= 17,26'S'P
f'B'

vensteroppervlakte kern in inch2

oppervlakte kerndoorsnede in inch2

aantal Circular Mils (CM) per Ampere

primaire vermogen in VA

frequentie in Hz

fluxdichtheid in Gauss.

Indien we deze formule omrekenen naar metrische eenheden, dan

volgt met de aantekening dat 1 T = 104 Gauss, 1rnrn
2

= 1973 CM

en 1 inch = 25,4 rnrn:



W'a
61,42'10 .p

f'B' J
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(A. 1 )

. 2
met W,a In mm

B in T

J = stroomdichtheid in A/mm2

(P en f zie boven).

In ons geval wordt dat W'a
61,42'10 x 0,35 _ 2 4

250 x 1,5 x 3 - 4,41'10 mm.

7. We kunnen nu een transformator die aan de bovenstaande

vergelijking voldoet selekteren uit de katalogus van de

fabrikant. Stel we nemen het kerntype EK 20L waarvan we de

afmetingen vinden op pagina 9 van de VAC-katalogus (tabel 3 in

Bijlage 5). Uit tabel 3 lezen we de afmetingen van deze

transformatorkern af. Met behulp van figuur A.1 leiden we

vervolgens af:

1
I...

--f-
- 9---1

8---•.-1

figuur A.I: Afmetingen van de door fabrikanl VAC gemaakte

EK-kernen.



W = (e + e ) x (g - f)
1 2 2
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~ W
EK 20L

(11 + 11) x (14 2 6)

88 rnrn
2

a = f x h
p

~ a = 6 x 6
EK 20L

36 mm2

H o ° 1 d 3 4 ° hlerult vo gt at Woa = 3,17 0 10 mm, hetgeen rUlmsc oots
EK 20L

voldoende is, rekening houdende met het onder punt 6 berekende

Wa-produkt. Een kleiner kerntype, EK 16, dat een Wa-produkt

van 8,25 0 10
2

mm
4

heeft, zou in principe al voldoen, indien we

alleen van het Wa-produkt zouden uitgaan. Zoals echter later

zal blijken zou het venster van een EK 16-kern te klein zijn

om alle aan te leggen windingen te herbergen. Vandaar dat we

toch kiezen voor een EK 20L-kern.

8. De volgende stap in het ontwerpproces is het bepalen van het

aantal windingen dat we respectievelijk aan de primaire en

aan de secundaire zijde moeten aanleggen. volgens Lowdon

(1981) geldt voor het aantal windingen per Volt de volgende

formule:

N 108

V 25,8°Fofoa'oB'

met f,a' en B' als in punt 6 (Engelse eenheden)

F = vormfactor (voor een sinus is deze 1,11).

Omgerekend in metrische eenheden wordt deze formule:



N
V

= 25,S-F-f-a-B
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(A.2 )

2met a in rom

B in T.

In ons geval geldt dus:

N
V

=
25,S x 1,11 x 250 x 36 xl,S = 16,7 windingen per Volt.

9. Aan de primaire zijde moeten we dus 1,77 x 16,7 = 29,5 = 30

windingen aanleggen.

10. De in- en uitgangsspanning van een transformator

elkaar gerelateerd door middel van formule 4-29

(19S1):

zijn aan

in Lowdon

N
VYj-~

N
1

Als we deze formule engszins herschrijven levert dat:

N
2

V -N
2 1

V -VYj
1

(A. 3)

Dus aan de secundaire zijde moeten we

N =
2

17 , 7 x 30
1,77 x 0,922 = 325 windingen aanleggen.
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11. Indien we van de onder punt 8 berekende waarde uitgaan, levert

dat als aantal secundaire windingen 17,7 x 16,7 = 295. Dit

betekent dat het spanningsverlies aan de secundaire zijde van

de transformator ca. (325 - 295)/16,7 = 1,8 V bedraagt. De

uitgangsspanning van de transformator in onbelaste toestand

zal dus 17,7 + 1,8 = 19,5 V bedragen. De uitgangsspanning in

belaste toestand zal 17,7 V bedragen.

12. Nu kunnen we de dikte van de draad waarmee we de primaire en

secundaire windingen gaan aanleggen berekenen. Daartoe moeten

we de stroomsterkte weten die deze windingen moeten voeren.

Voor de secundaire wikkeling was dat volgens de specificatie

15 rnA. Voor de primaire wikkeling kunnen we de stroom

berekenen door het te leveren vermogen te delen door de

ingangsspanning. ~ I = 0,35/1,77 = 0,20 A.
1

Als we uitgaan van een maximale stroomdichtheid van 3 A/rnrn
2

,

betekent dat, dat de primaire draaddoorsnede 0,067 rnrn
2

moet
-3 2

bedragen, de secundaire draaddoornede wordt 5,0·10 rnrn.

Volgens tabel 6-1 uit Lowdon (1981) komt dit overeen met de

respectievelijke draadtypen 28 en 39 (zie Bijlage 6).

13. De lengte van het magnetische pad voor de EK-kernen van

fabrikant VAC wordt volgens tabel 2 in de katalogus gegeven

door de formule

1 = M = 24· a ·lm
Fe P 10

met 1 , M en a in rnrn.
Fe P

(A. 4)

Voor een EK 20L-kern zou de magnetische weglengte dus 60,4 rnrn

bedragen.
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14. We kunnen nu een aanvang maken met het invullen van de

zogenaamde "transformer design sheet", zie figuur A.2. We

beginnen bovenaan met het invullen van de ingangsspanning en

de frequentie daarvan, de geschatte efficiency en het aantal

windingen per eenheid van spanning. Daaronder vullen we de

gekozen transformatorkern in. Verder vullen we de

venstergrootheden lengte e (onder "G"), breedte (g - f)/2
3

(onder "F"), oppervlakte (onder "W") en de lengte van het

magnetische pad 1 (onder M ) in. Daaronder vullen we de
Fe P

breedte van de middelste "poot" f (onder "E"), de dikte van de

kern hp (onder "D") en de oppervlakte van de doorsnede van

deze poot (onder "a") in. De in het voorafgaande berekende

grootheden voor de primaire en de secundaire windingen vullen

we vervolgens in de kolommen onder "PRIM" en "SEC" in. Het

aantal windingen per inch (omrekenen in windingen per mm!) en

de te gebruiken draadtypen lezen we af uit tabel 6-1 van

Lowdon (1981).

15. Uit deze tabel blijkt ook dat voor draadtype no. 39 het aantal

windingen per inch 226 bedraagt, terwijl dat aantal voor

draadtype no. 28 slechts 66 bedraagt. Rekenen we dit om dan

volgt: voor draadtype no. 28: 2,6 windingen per mm,

voor draadtype no. 39: 8,9 windingen per mm.

Tevens lezen we uit tabel 6-1 af dat de afstand tot de rand

van het transformatorvenster ("edge distance" in de tabel)

voor de beide draadtypen bedraagt:

voor draadtype no. 28: 0,125 inch = 3,18 mm,

voor draadtype no. 39: 0,062 inch = 1,57 mm.

16. De "winding length" of de lengte van het venster waarover we

kunnen wikkelen rekenen we als volgt uit:
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Input volts 1,11- Hertz 2'5"0 Est. Efficiency 8$ °/0 TurnSlVolt 16,1
Lamination or core No. e:.. 2.OL. B 1,S T
Window dimensions G 22. F q W 6Je Mp bot f.{

C.S.A. dimensions E 0 D , a ~ v

Wt Watts/lb Iron loss

Windings Wi 1V4
Coil P~iH sc.c..
Volts 1,lf 11,7-
Amperes t7,lO 0.1"1<;;
Turns ~ ,z5'
Gauge 22 Y=\
Turns/jAetr kH l,G> 6,~

Margins ~ 18 -f,St
Winding length (L) tH." 18,e~
Turns/layer 41 t'&
Number of layers -1 2-

Build Total

Copper o ~5' O,ll)
Paper - 0.01/1
Cover o,e;- 0.S'

Total o,flS o ~2.

Bulge Percent 15(>/0 0, 1;.3 0,10{j

Total (A) t>,~<Y 0,83 1,(51
Total bobbin (B) of.S-

Bobbin --clearance -- Total depth !~

Losses

Length mean turn (M) 3-q1 <N.e
Total wire length (' 111'3 1lJ5'o
OhmSIW'H C)z.1 z,1&
Resistance (hot) a C,z.., 40,';)
Voltage drop ~oS- 0, (,-f
Copper loss (/2R) 001 °ooq o,o1~

Iron loss

Total loss

Efficiency

Temperature Rise

Coil t Cs W WICs ·C To

1

2

3
4

Temp. Rise =To(Total) + 20 HWICs =

f I guur A. 2: "Transformer des I gn sheet".
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lengte venster (e ) - 2 x edge distance
3

Dus voor de primaire wikkeling geldt: L = 22 - 2 x 3,18
1

= 15,64 rom.

Voor de secundaire wikkeling geldt: L = 22 - 2 xl, 57
2

18,86 rom.

17. Het aantal windingen per laag voIgt nu uit het produkt van de

windingslengte en het aantal windingen per rom. Dus:

Primair: aantal windingen per laag = 2,6 x 15,64 = 41.

Secundair: aantal windingen per laag = 8,9 x 18,86 = 168.

18. Het aantal lagen dat de windingen nu gaan beslaan voIgt

vanzelfsprekend uit het quotient van het aantal windingen en

het aantal windingen per laag:

Primair: 30/41 = 0,73, dus 1 laag.

Secundair: 325/168 = 1,93, dus 2 lagen.

19. In het "Build"-blok is de dikte van het koper het produkt van

het aantal lagen en de draaddiameter. Uit tabel 6-1 voIgt dat:

voor draadtype no. 28 geldt: d = 0,0136 inch = 0,35 rom .

voor draadtype no. 39 geldt: d = 0,0039 inch 0,099 rom .

Dus de koperdikte aan de primaire zijde bedraagt 0,35 rom, aan

de secundaire zijde bedraagt deze 2 x 0,099 = 0,20 rom .

20. In tabel 6-1 vinden we ook de dikte van de papierlaag die we

tussen de koperlagen moeten aanbrengen om de windingen van

elkaar te isoleren (en weI onder "Layer insulation"). Voor

draadtype no. 28 is dat 0,038 rom (0,0015 inch), voor draadtype

no. 39 bedraagt de dikte van de isolatielaag 0,018 rom (0,0007

inch). De totale dikte van de isolerende papierlagen per

wikkeling voIgt dus uit het produkt van de dikte van een
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papierlaag en het aantal (windings-)lagen verminderd met een.

Dit resulteert in een totale papierdikte van 0,018 mm voor de

secundaire wikkeling.

21. De dikte van de afscherming van de beide wikkelingen zelf

bedraagt ongeveer 0,5 mm. Dit getal vullen we in onder

"Cover" .

22. We kunnen nu de elementen in het "Build"-blok (dat zijn dus de

diktes van de windingen en hun isolatie) kolomsgewijs

optellen. Bij de aldus verkregen subtotalen tellen we nog eens

15 % op, die de wikkelonnauwkeurigheid in rekening brengt. We

kunnen nu de totale dikte van alle windingen en isolatie

uitrekenen door de in beide kolommen verkregen eindresultaten

bij elkaar op te tellen. De resulterende dikte vullen we in

onder "Total(R)". We kunnen nu controleren of het venster diep

genoeg is om alle windingen en isolatie te herbergen. We

moeten er hierbij echter ook nog rekening mee houden dat het

venster eveneens plaats moet bieden aan de zogenaamde

"bobbin", die om de middelste poot van de kern heenkomt,

alvorens er om de kern gewikkeld wordt (zie figuur A.3). Deze

"bobbin" is 1,5 a 2 mm dik. Tellen we alle afmetingen bij

elkaar op (Total(R) + Total(B», dan blijkt dat de kern

inderdaad diep genoeg is om alle windingen, de papierisolatie,

de afdekking van de beide wikkelingen en de "bobbin" te

herbergen.

23. Voor de volledigheid zullen we nu ook de verliezen, die zich

in onze transformator voordoen, berekenen en invullen in het

blok "Losses". Allereerst moeten we de gemiddelde lengte van

een winding van zowel de primaire als de secundaire wikkeling

bepalen. Volgens Lowdon (1981) wordt deze gemiddelde lengte

gegeven door de uitdrukking:
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SECONDARY
COVER

==r~--+---- PRIMARY
COVER

----G----

r

/'-------,
I I
I
I,------

BOBBIN

MEAN
MAGNETIC

PATH

INTERLAYER
PAPER

f i guur A.3: Doorsnede van transforDlatorkern en wikke 1 i ngen

(Lowdon, 1981).

W
1

+ 4 x Bobbin) + 6,28 x --2- (A. 5)

met Bobbin = dikte van de hiervoor gelntroduceerde bobbin (in

mm)

W
1

de totale dikte van de primaire wikkeling,

inclusief de 15 % onnauwkeurigheid (in mm)

M , f, en h in mm.
1 P

2 x (6 + 6 + 4 x 1,5) + 6,28 x 0;298

39,1 mm.

Voor de secundaire wikkeling geldt de uitdrukking:

2 x (f + h p + 4 x Bobbin) + 6,28 x [W
1

+ ~2l (A. 6)
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met M
2

, f, h
p

' Bobbin en W
1

in rom

W
2

analoog aan W
1

,

Dus M2 2 x (6 + 6 + 4 x 1,5) + 6,28 x (0,98 + °2
83

)

= 44,8 rnm.

24. De totale draadlengte wordt nu gegeven door het produkt van de

gemiddelde windingslengte en het aantal windingen. De totale

draadlengte van de primaire wikkeling is 39,1 x 30 = 1173 rom,

die van de secundaire wikkeling 44,8 x 325 = 14560 rom.

25. uit tabel 6-1 van Lowdon (1981) Iezen we de weerstand van de

beide draadtypen in Ohm per voet af. Voor draadtype no. 28

bedraagt deze 0,0653 Q/ft = 0,21 Q/m, voor draadtype no. 39

0,847 Q/ft = 2,78 Q/m. (NB: 1 ft = 0,305 m). Nu we de totale

draadlengte en weerstand per Iengte-eenheid weten, kunnen we

de totale weerstand van de beide wikkelingen uitrekenen. Deze

bedraagt:

Aan de primaire zijde: 1,173 x 0,21 = 0,25 Q.

Aan de secundaire zijde : 14,56 x 2,78 = 40,5 Q.

26. De spanningsval over beide wikkelingen voIgt nu uit de wet van

Ohm: V = I x R. Voor de primaire wikkeling bedraagt deze

spanningsval 0,20 x 0,25 = 0,05 V, voor de secundaire

wikkeling 15'10-3
x 40,5 = 0,61 V.

27. De koperverliezen bedragen I 2R of IV en dat Ievert op:

Voor de primaire wikkeling: (0,20)2x 0,25 = 1,°'10-2 W.

Voor de secundaire wikkeling: (15'10-3 )2x 40,5 = 9,1'10-
3

W.

28. De ijzerverliezen van de gekozen kern kunnen we normaal

gesproken in de dokumentatie over die kern vinden. Voor de
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EK 20L-kern heb ik deze echter niet kunnen achterhalen.

\

29. Tenslotte kunnen we de efficiency van de ontworpen trans

formator uitrekenen. Deze wordt gegeven door de formule:

~ = Uitgangsvermogen
Ingangsvermogen

Uitgangsvermogen

(A.7)

30. Nu we de transformator geheel ontworpen hebben, zouden we hem

in principe kunnen gaan wikkelen. Ret kan echter zijn dat we

over een of meerdere van de berekende grootheden niet tevreden

zijn. We zullen het ontwerpproces dan moeten herhalen of

kiezen voor een andere dan de hiervoor geschetste

ontwerpprocedure. Lowdon (1981) geeft hiervan ook nog enkele

voorbeelden. Er zijn echter echter ook enkele kortere

"sluipweggetjes" die betere resultaten opleveren. Ret zou

echter in het kader van dit verslag te ver voeren om hier

dieper op in te gaan. Een verwijzing naar Lowdon (1981) is ook

hier dus op zijn plaats.
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