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H2. Uitgangspunten en Vooronderzoek:
 

Zoals in de inleiding is gezegd wordt er gezocht naar een be

veiliging voor een elektrische rolstoel, zodanig dat b~ con

treleverlies van de (spastische) bestuurder botsingen voor

komen worden.
 
Aan deze opdracht zijn enkele b~komende eisen verbonden, t.w:
 

1) Het systeem moet universeel z~n, dat wil zeggen niet alleen 
toepasbaar op een speciale patient met speciale kenmerken. 

2) Het systeem moet zo min mogel~k patientbelastend z~n. 

Een oplossing voor dit probleem is een apparaat dat de omge
ving van de rolstoel observeert, en als gevolg van deze ob
servatie eventueel ingr~pt in de besturing van de rolstoel. 
In het verslag zijn dan ook twee hoofdl~nen te ontdekken. In 
de hoofdstukken 3 tim 6 wordt het detekteren van obstakels 
besproken, en in hoofdstuk 8 het ingr~pen in de besturing 
van de rolstoel. 

Eerder in dit verslag is al opgemerkt dat er vooronderzoek 
is gedaan door de stagair Jan Grotenbreg. Na een theoretisch 
onderzoek, en veelvuldige kontakten met het bedr~fsleven 

stelde Grotenbreg dat observatie van de omgeving met behulp 
van ultrasone technieken een goede mogelijkheid is (G~O 82). 

Deze kontakten met het bedr~fsleven leverden tevens een 
goed stuk gereedschap op, nl. het Polaroid Ultrasonic Ranging 

System (zie ook hoofdstuk 4). 

Na deze orienterende stage is mijn afstudeeropdracht als 

volgt geformuleerd: 

"Onderzoek de mogel~kheden van ultrasone detektie als toe
passing voor een rolstoel-botsings-beveiliging." 
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In overleg met ~n begeleiders werd besloten om het Ultrasonic 

rtanging System als uitgangspunt te nemen, en de toepassings

mogel~kheden hiervan nader te onderzoeken. 
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