
 

Abstract— De bedieningsinterface van muziekapparatuur is 

steeds voorzien van een groot aantal potentiometers in de 

vorm van draaiknoppen en sliders. Deze zijn duur en 

onderhevig aan slijtage. Tevens moet er, tijdens het bouwen 

van een behuizing, rekening gehouden worden met de 

plaatsing van deze sensoren. 

Met dit onderzoek werd gezocht naar een printbaar alternatief 

voor potentiometers in de vorm van een slider. Hierbij werd 

aangetoond dat digitale potentiometers een goedkoop 

alternatief kunnen bieden voor o.a. toepassingen waarbij 

audiomateriaal aangestuurd wordt. De bedieningsinterface kan 

dan gewoon op het oppervlak van de behuizing gekleefd 

worden. 

 

 
Index Termen—Printable electronics, inkjet-printing, 

Capacitive sensors, Rapid prototyping, Potentiometer 

 

INLEIDING 

Tegenwoordig zijn veel potentiometers vervangen door platte 

membraanpotentiometers omwille van de mobiliteit van het 

toestel. Helaas zijn deze sensoren duur, daarom werd er 

gezocht naar een printbaar alternatief. 

Het doel van deze bachelorproef is om met behulp van 

printbare elektronica zowel analoge als digitale potentiometers 

te maken. Voor dit printen werd gebruik gemaakt van zowel 

inkjet printing als zeefdruk.  

 

De uitdaging is om de aangeraakte positie te kunnen bepalen 

bij zowel analoge als digitale potentiometers  met een 

voldoende hoge resolutie. Om de aangeraakte positie te 

kunnen bepalen zal er gebruik gemaakt worden van een 

ATMEGA328P-PU microcontroller die geprogrammeerd 

werd met het Arduino-platform. Er wordt gestreefd naar een 

bereik van 7 bits daar parameters in digitale audio-hardware 

en -software een waarde van 0-127 kunnen hebben. 

 

Voor de digitale potentiometers (Figuur 1) werd er gebruik 

gemaakt van de capacitive sensing bibliotheek van Arduino 

om te bepalen welke vlakken werden aangeraakt.   Met behulp 

van interpolatie werd het bereik van deze potentiometers 

verdubbeld. 
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De analoge potentiometers (Figuur 2) werden rechtstreeks 

aangesloten op de ADC-pinnen (analoog digitaal convertor) 

van de ATMEGA.   Deze microcontroller bepaalde dan de 

capaciteit van de sensor door de RC-tijdsconstante te meten.   

Bij deze sensoren werd het design meermaals aangepast om zo 

tot een functioneel prototype te komen. 

 

Om de werking van deze sensoren aan te tonen werden er 

enkele demonstratoren gemaakt. 

 

Figure 1 - Digitale potentiometer 

 
Figure 2 - Analoge potentiometer 

Capaciteit 

 

Dit is het vermogen om elektrische energie op te slaan (Vgl.1) 

en wordt uitgedrukt in Farad [1]. 

𝐶 =
𝑄

𝑣
       Vgl.1 

Wanneer 2 geleidende oppervlakken tegenover elkaar liggen, 

gescheiden door een isolerend materiaal genaamd het 

diëlektricum, dan vormen deze een condensator.   Indien nu 

een positieve lading op de ene geleider wordt gezet en een 

negatieve op de andere, wordt er elektrische energie omgezet 

en opgeslagen in het elektrisch veld tussen de platen (Figuur 

3) [1]. 
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Figuur 3 - Principe van elektrische capaciteit 

De capaciteit wordt bepaald door de oppervlakte van de 

geleidende platen, de afstand ertussen en de diëlektrische 

constante van het diëlektricum.   Dit wordt aangetoond door 

Vgl.2 [1]. 

𝐶 =
𝜀∗𝐴

𝑑
      Vgl.2 

 

RC-tijdsconstante 

 

Dit is de tijd waarna  een condensator 63% van zijn capaciteit 

bereikt heeft en wordt voorgesteld door het symbool “τ”.   

Deze vertraging treedt op daar een circuit een zekere 

weerstand biedt aan de elektronen die erdoor passeren (Figuur 

4).   Men neemt aan dat de condensator volledig is opgeladen 

na 5*τ [2]. 

 
Figuur 4 - RC-netwerk 

De RC-tijdsconstante kan berekend worden m.b.v. Vgl.3. 

𝜏 = 𝑅 ∗ 𝐶     Vgl.3 

Op Figuur 5 is goed te zien dat de condensator eerst heel snel 

oplaadt maar dat deze snelheid daalt naarmate de volledige 

capaciteit bereikt wordt.   Dit gaat ook op bij het ontladen. 

 
Figure 5 - Laadcyclus van een RC-netwerk 

MATERIAAL EN METHODEN 

Printbare elektronica 

Tot op heden gebruiken elektronici breadboards en 

gaatjesprint om een prototype te maken van hun schakelingen.   

Het zelf etsen van PCBs is niet moeilijk maar wel een 

langdurig en vuil proces dat gebruik maakt van schadelijke 

stoffen.    Tegenwoordig zijn er heel wat bedrijven te vinden 

die PCBs leveren maar dit is vaak duur en door zowel de 

fabricage als de levering duurt het vaak een hele tijd voor men 

de printplaat eindelijk in handen heeft. 

 

Door een design te printen met een inkjet-printer gevuld met 

geleidende inkt kan veel vlugger tot een werkend prototype 

gekomen worden.   Indien er dan een mankement opduikt kan 

er meteen een nieuwe versie gemaakt worden i.p.v. weer 

weken te moeten wachten op een nieuw PCB. 

 

Een probleem dat zich hier vormt is het aansluiten van de 

componenten daar er niet rechtstreeks op het geleidend 

materiaal kan gesoldeerd worden [3].   Dit werd ook 

proefondervindelijk ondervonden.   De designs op glas werden 

opgezogen door de tin die reeds op de soldeerbout zat en de 

tin hechtte niet aan het glas.   Bij de designs op PET trok het 

substraat meteen krom door de warmte van de bout. 

Z-tape bleek hiervoor een goede oplossing.   Dit is 

dubbelzijdige plakband die enkel geleidend is volgens de z-as 

maar niet in x en y richting.   Dit maakt het mogelijk om ICs 

op het substraat te kleven zonder dat de pinnen mekaar 

kortsluiten.   Wat opviel was dat er toch best enige druk op de 

vastgekleefde component werd gezet om zeker te zijn dat er 

contact werd gemaakt.   Daarom werden de circuits toch op 

een PCB geplaatst en werden enkel de 

bedieningsoppervlakken geprint.   Deze werden dan m.b.v. Z-

tape met de PCBs verbonden. 

 

Voor de testopstelling werden korte stukjes draad geplooid en 

op gaatjesprint bevestigd.   Deze werden dan tegen de 

contacten gedrukt zoals te zien in Figuur 6.   Dit gaf een betere 

verbinding dan de Z-tape,  maar was te groot en omslachtig 

om in een demo-toestel te verwerken. 

 
Figuur 6 - Connector bij testopstelling 

 

  



Gebruikte inkt 

Voor het printen werd gebruik gemaakt van 3 soorten inkt.   In 

deze paragraaf geven we hier een overzicht van.   Spijtig 

genoeg werden van de gezeefdrukte prints geen beelden 

gemaakt met behulp van de Scanning electron microscoop 

(SEM) en ook niet geanalyseerd m.b.v. spectroscopy. 

Over het algemeen bestaat de inkt maar uit een kleine 

hoeveelheid zilverdeeltjes.   De overige stoffen zijn solventen.   

Hierdoor was het nodig om de inkt na het printen uit te harden 

in een oven.    

 

Voor het printen op glazen substraat werd gebruik gemaakt 

van Metalon inkt.   Deze inkt werd uitgehard gedurende 90 

minuten bij een temperatuur van 350 °C.   De ontwerpen op 

PET werden gemaakt met inkt van Novacentrix die na 

uitharden veel duurzamer is dan de Metalon-inkt. Deze inkt 

moest maar 15 minuten worden uitgehard bij 120 °C. 

M.b.v. mass spectroscopy werd de samenstelling van deze 2 

inkten vergeleken.   De output hiervan wordt afgebeeld in 

Figuur 7 en 8 en toont aan dat na uitharden beiden de zelfde 

samenstelling hebben. 

 
Figuur 7 - Mass spectrometry Metalon inkt 

  
Figuur 8 - Mass spectrometry Novacentrix inkt 

Bij het analyseren van de SEM beelden bleek dat er toch een 

verschil was in de structuur van de afgezette laag.   De 

Metalon-inkt vormt eilandjes van zilverinkt die verbonden 

worden door dunne zilveren connecties (Figuur 9).   Dit in 

tegenstelling tot de Novacentrix inkt waarbij de deeltjes heel 

dicht tegen elkaar liggen (Figuur 10).   Dit geeft een 

verklaring voor de lagere weerstand die bij deze structuren 

gemeten werd. 

 
Figuur 9 - SEM output Metalon inkt 

 
Figuur 10 - SEM output Novacentrix inkt 

Capacitive sensing 

Capacitieve sensoren zijn al jaren op de markt en worden vaak 

gewoon op het PCB gezet.   Dit maakt het mogelijk om zeer 

dunne toestellen te maken.   Tevens kan aanraking 

geregistreerd worden doorheen de behuizing.   De werking 

berust op een verandering in capaciteit wanneer een voorwerp 

in het werkingsgebied van de sensor wordt gebracht. 

 

Charge transfer 

Praktisch alle capacitieve sensoren maken hiervan gebruik om 

aanraking te detecteren.   Het is gebaseerd op het principe dat 

omwille van capaciteiten het even duurt voordat een punt in 

een schakeling een bepaalde waarde bereikt.   Dit is reeds 

besproken in de inleiding. 

 

Om te meten wanneer er een aanraking gebeurd moet het 

circuit dus steeds geladen en ontladen worden.   Daarom wordt 

er een vaste frequentie aangelegd m.b.v. de Send pin in Figuur 

11. 

 
Figuur 11 – Principe van capacitive sensing 



De Receive pin bezit reeds een capaciteit.   Indien er nu op de 

Send pin een lading komt te staan dan duurt het een tijdje 

voordat deze lading ook over de Receive pin staat.   Dit 

tijdsinterval wordt bepaald door de tijdsconstante R*Cpin.   

Indien nu de sensor wordt aangeraakt, dan komt er een 

parasitaire capaciteit parallel te staan met Cpin [4].   De 

tijdsconstante bedraagt dan R*(Cpin+Csensed).   Het duurt nu dus 

langer om de capaciteit op te laden wat aangeeft dat er een 

geleidend object zich in het werkingsgebied bevindt [5]. 

RESULTATEN 

Analoog 

Een eerste opzet was om analoge potentiometers te maken.   

De gemeten capaciteit werd dan geregistreerd en 

gedigitaliseerd.   Het grote voordeel hiervan is dat er maar 2 

aansluitingen nodig zijn.   Dit geeft een besparing van het 

aantal connecties die nodig zijn op de chip die de waarden 

inleest.   Ook is er hierdoor geen extra elektronica nodig en 

doet de microcontroller dus al het werk. 

 

Een nadeel van deze potentiometers is dat ze enorm 

drukgevoelig zijn.   De capaciteit is dus niet enkel afhankelijk 

van de plaats waar het oppervlak van de sensor werd 

aangeraakt.   Tevens verandert de capaciteit van een menselijk 

lichaam door factoren als bv. zweet.   Hierdoor moesten deze 

potentiometers steeds opnieuw gekalibreerd worden. 

 

Design 1 

 
Figuur 12 – Design1 op glas 

 
Figuur 13 – Design1 op PET 

 Voor de analoge potentiometers werd een patroon (Figuur 12 

en 13) ontworpen waarmee de plaats van aanraking kon 

bepaald worden in functie van de capaciteit.   Spijtig genoeg 

werden er geen wetenschappelijke artikels of formules 

gevonden dus werd het ontwerp geanalyseerd en verbeterd wat 

resulteerde in ontwerp 2. 

 

Bij dit ontwerp werd in rust een gemiddelde capaciteit 

gemeten van 3.508pF op glazen substraat en 1.908pF op PET. 

 
Figuur 14 – Puntenwolk met de capaciteit gemeten in rust en bij 

aanraking op 5mm van de uiteinden van de potentiometer 

(design 1 op glas) 

 
Figuur 15 – Puntenwolk met de capaciteit gemeten in rust en bij 

aanraking op 5mm van de uiteinden van de potentiometer 

(design 1 op PET) 

Bovenstaande puntenwolken (Figuur 14 en 15) illustreren dat 

de capaciteit in rust tussen de minimale en maximale waarden 

ligt.   Ook is er zichtbaar ruis aanwezig. 

 

Om een beter beeld te krijgen van de capaciteit in functie van 

de positie werd op 5mm van de rand de capaciteit gemeten en 

dan telkens 10mm opgeschoven.   Van elke positie werden 

telkens minstens 400 metingen genomen.   Hiervan werd dan 

het gemiddelde berekend om de volgende histogrammen 

(Figuur 16 en 17) te tekenen.   De rode balk stelt hier telkens 

de capaciteit in rust voor. 
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Figuur 16 - Gemiddelde capaciteiten in functie van aangeraakte 

plaats (Glas) 

 
Figuur 17 - Gemiddelde capaciteiten in functie van aangeraakte 

plaats (PET) 

Deze histogrammen tonen aan dat op een bepaalde plaats de 

capaciteit een maximum bereikt.   Met het volgende design zal 

getracht worden om dit te benutten zodat aanraking aan 1 

uiteinde een minimale capaciteit geeft en aan de andere zijde 

een maximum. 

 

 Design 2 

 
Figuur 18 – Design2 op glas 

 
Figuur 19 – Design2 op PET 

 Daar na analyseren van design 1 bleek dat er een maximum 

bereikt werd ongeveer in het midden van het patroon werd het 

design aangepast om zo aan weerszijde van de potentiometer 

een absoluut maximum te hebben.   Dit resulteerde in design 2 

(zie Figuur 18 en 19). 

 

Bij dit ontwerp werd in rust een gemiddelde capaciteit 

gemeten van 6.863pF op glazen substraat en 3.887pF op PET. 

In Figuur 20 en 21 worden alle meetgegevens weergeven voor 

dit design, uitgevoerd volgens dezelfde procedures als design 

1. 

 
Figuur 20 – Puntenwolk met de capaciteit gemeten in rust en bij 

aanraking op 5mm van de uiteinden van de potentiometer 

(design 2 op glas) 
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Figuur 21 – Puntenwolk met de capaciteit gemeten in rust en bij 

aanraking op 5mm van de uiteinden van de potentiometer 

(design 2 op PET) 

Figuur 20 en 21 tonen dat de rust-toestand buiten het bereik 

ligt van de gemeten waarden bij aanraking.   Hierdoor zal dus 

makkelijker een aanraking geconstateerd worden dan bij 

design 1.   Dit wordt eveneens bevestigd door Fig.22, Fig.23 

en Fig.24. 

 

Wel valt op dat er meer ruis aanwezig is aan uiteinde B dan 

aan uiteinde A. 

 
Figuur 22 - Gemiddelde capaciteiten in functie van aangeraakte 

plaats, metingen genomen om de 10mm (Glas) 

 
Figuur 23 - Gemiddelde capaciteiten in functie van aangeraakte 

plaats , metingen genomen om de 10mm PET) 

Bovenstaande metingen tonen aan dat dit design een 

verbetering is t.o.v. van design 1.   Voor het glazen substraat 

bereikt de capaciteit in de 2 uiteinden een maximale waarde.   

Voor de op PET geprinte versie was dit niet het geval.   Hier 

bleek het maximum niet ver genoeg verschoven al was er wel 

een verbetering t.o.v. design 1. 

 

Voor dit design werden dus de beste resultaten bekomen met 

het glazen substraat.   In Figuur 24 wordt een grafische 

voorstelling gegeven van de capaciteit bij het aanraken van het 

oppervlak en verschuiven van de aangeraakte positie.   Zowel 

in rust als in werking vertoont de slider steeds een hoeveelheid 

ruis.   Al is het niveauverschil tussen rust- en 

werkingstoestand groot genoeg om de ruis daar weg te 

filteren, zal deze wel problemen geven bij aanraking. Deze 

ruis beperkt de resolutie aanzienlijk. 

 
Figuur 24 - Output van processing-programma voor glazen 

substraat.   Hierbij stelt de y-as de capaciteit voor en de x-as de 

tijd.   Hierbij werd er om de 10 ms een sample genomen. 

 In punt A wordt de potentiometer nog niet aangeraakt 

en verkeert dus in rust. 
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 In punt B wordt uiteinde A aangeraakt wat resulteert 

in een daling van de capaciteit. 

 Vanaf punt C werd de aangeraakte positie in 1 

beweging verschoven naar uiteinde B dat weergeven 

wordt door punt D.   Ongeveer in de helft van de 

slider lijkt de stijging in capaciteit af te nemen.   Dit 

wordt bevestigd door het histogram in Figuur 24. 

 Na punt E werd de slider niet meer aangeraakt en 

keerde terug naar zijn rusttoestand. 

Wat hierbij opviel was dat de druk gevoeligheid een groter 

probleem was dan de ruis zelf.   In uiteinde A moest er veel 

kracht gezet worden om 1 LED aan te laten gaan.   Dit in 

tegenstelling tot uiteinde A waarop maar weinig kracht moest 

gezet worden om alle LEDs te doen oplichten.   Bij het 

verminderen van de kracht zakte dan ook de capaciteit.   Dit 

maakte het enorm moeilijk om onderscheid te maken tussen 

aangeraakte positie en invloed van de drukkracht. 

 

Invloed van buiging 

 
Figuur 25 - prototype gebogen om standaard keukenrol-karton 

Om de invloed van buiging te meten werd design 2 om de 

kartonnen cilinder van een rol keukenrol gewikkeld zoals in 

Figuur 25. 

  
Fig26 – Gemiddelde capaciteiten in functie van aangeraakte 

plaats, metingen genomen om de 10mm (Design2 op PET, niet 

gebogen)         

 
Fig. 27 - Gemiddelde capaciteiten in functie van aangeraakte 

plaats, metingen genomen om de 10mm (Design2 op PET, 

gebogen)         

Fig.26 en Fig.27 tonen de metingen voor een slider van design 

2, geprint op PET.   Wat opvalt is dat de gemeten waarden 

aanzienlijk kleiner geworden zijn maar de rusttoestand maar 

een kleine daling heeft.   Doch, door de buiging is het 

werkingsgebied zo ver verschoven dat het de rustpositie 

overlapt.   Dit in tegenstelling tot de ongebogen testen waarbij 

werkingsgebied en rustpositie geïsoleerd waren van mekaar. 

Digitaal 

 
Figuur 28 - Digitale potentiometer op glas 

 
Figuur 29 - Digitale potentiometer op PET 

De digitale potentiometers bestaan uit een groot aantal 

capacitieve drukknoppen (Figuur 28 en 29)[6].   Er werd 

geöpteerd voor een zigzag patroon zodat er geen dode zone 

bestaat tussen de nevenliggende contacten (Figuur 30) [7].    
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Deze potentiometers hebben als voordeel dat ze heel stabiel 

zijn.   Het is heel makkelijk om de aangeraakte positie te 

bepalen eenmaal al de verschillende knoppen aangesloten zijn. 

 

Het grootste nadeel van dit design is dat er veel connecties 

moeten gemaakt worden op contacten die zeer dicht bij elkaar 

liggen.   Hierdoor word de sensor al vlug te gevoelig indien er 

getracht werd aanraking te meten doorheen een isolerende 

beschermlaag.   Daar de inkt gebruikt voor de PET substraten 

zeer duurzaam bleek werd de beschermlaag verwijderd zodat 

de geleidende laag rechtstreeks kan aangeraakt worden.   

Hierdoor kon het bereik van elk contact beperkt worden tot 

zijn eigen oppervlakte. 

 
Figuur 30 - Uitvergroting digitale potentiometer op PET 

Door een lage waarde te kiezen voor de weerstand tussen Send 

en Sens pin kon interferentie van nevenliggende vlakken 

uitgesloten worden.   Hierdoor waren deze sensoren heel 

stabiel wat het makkelijk maakte om de code te optimaliseren. 

De microcontroller houdt in een array bij welke oppervlakken 

al dan niet worden aangeraakt.   Door te tellen hoeveel 

oppervlakken geraakt worden kon zo de grootte van een 

vinger bepaald worden.   Eenmaal dit werkte werd met behulp 

van interpolatie en de vingerdikte het aantal waarden 

verdubbeld.   Dit werd gedaan door te kijken of een even of 

oneven aantal geleiders werd aangeraakt.   Indien even werd 

de waarde uitgestuurd die aan de centraal aangeraakte geleider 

werd toegekend, indien oneven werd een tussenliggende 

waarde doorgestuurd. 

 

Ook de werking van dit ontwerp werd aangetoond m.b.v. een 

demonstrator. 

DISCUSSIE EN CONCLUSIES 

 

Dit onderzoek toont aan dat het mogelijk is om functionele 

potentiometers te maken m.b.v. printbare elektronica. De beste 

resultaten werden bekomen bij de digitale potentiometer, 

indien de geleidende contacten direct aangeraakt werden. Dit 

ontwerp bleek zeer stabiel te zijn en er kon een hoge resolutie 

bekomen worden. Het nadeel van dit design is dat door het 

groot aantal connecties een duurdere microcontroller moet 

gebruikt worden met vele aansluitingen. 

 

De analoge potentiometer bleek minder bruikbaar door de 

grote variaties in lichaamscapaciteit. Hierdoor moest de 

potentiometer voor ieder gebruik opnieuw gekalibreerd 

worden. Tevens werd er maar een kleine resolutie bereikt (7 

waarden) omwille van drukgevoeligheid en ruis. Anderzijds 

kan er door het klein aantal connecties een goedkope 

microcontroller gekozen worden [8]. 
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