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Inleiding 
Tegenwoordig is op elk elektronisch toestel wel een potentiometer aanwezig in de vorm van een 

slider.   Vaak komen deze voor in de vorm van membraanpotmeters.   Hier hangt wel een aanzienlijk 

kostenplaatje aan. 

Deze bachelorproef geeft ons de mogelijkheid om printbare alternatieven te zoeken voor deze 

membraampotentiometers.   Hierbij zullen de potentiometers in 1 laag geprint worden.   Het doel is 

om tot enkele werkende prototypes te komen zonder dat er gebruik moet gemaakt worden van een 

wiper.   De positie van de potmeters zal bepaald worden door de capaciteit te meten.   Met dit 

schrijven wordt er een overzicht gegeven van de bevindingen. 

Als microcontroller werd er voor het Arduino-platform gekozen.   Dit omdat het onderzoek na 4 

weken voltooid moet zijn en het aanleren van een ander platform en programmeertaal veel werk zou 

opslorpen. 

Opmerking i.v.m. inkt 
De inkt gebruikt voor de glazen substraten bleek zeer fragiel.   Zelfs met het dragen van 

handschoenen was de schade door aanraking aanzienlijk.   Vooral bij de digitale potmeters leidde dit 

tot problemen.   Daarom werd de beslissing genomen om al de glazen substraten te bedekken met 

een laag standaard doffe plakband die men op elk bureau vind.   Hierdoor werden de geregistreerde 

waarden beduidend kleiner. 

De inkt voor de PET substraten is dan weer zeer duurzaam.   Zelfs na herhaaldelijk verwijderen van Z-

tape lijken de contacten nog praktisch ongeschonden.   Omwille van hun duurzaamheid werden deze 

oppervlakken dan niet afgedekt maar werden er wel telkens handschoenen gedragen bij het 

hanteren ervan om de invloed van zweet en vochtige handen uit te kunnen sluiten. 

  

Fig. 1- Inkt op glazen substraat   Fig. 2- Inkt op PET   

 Analoge potmeters 
Een eerste opzet was om analoge potentiometers te maken.   De gemeten capaciteit werd dan 

geregistreerd en gedigitaliseerd.   Het voordeel hiervan is dat ze maar 2 aansluitingen hebben.   Dit 

geeft een besparing van het aantal connecties dat nodig is op de chip die de waarden in leest.   Ook is 

er hierdoor geen extra elektronica nodig en doet de microcontroller dus al het werk. 
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Een nadeel van deze potmeters is dat ze enorm drukgevoelig zijn.   De capaciteit is dus niet enkel 

afhankelijk van de plaats waar het oppervlak van de sensor werd aangeraakt. 

Eerste idee 
Aanvankelijk was het plan om m.b.v. time domein reflectrometry de positie te bepalen waar 

meerdere evenwijdige geleiders werden aangeraakt.   Dit werd gedaan met een Hameg HM400 

oscilloscoop en een 2MHz functiegenerator.   Daar dit geen succes gaf werd overgestapt naar het 

meten van capaciteit.   Alhoewel er wel aanraking kon geregistreerd worden veranderde de 

capaciteit niet in functie van de aangeraakte positie.   Na uitvoerig experimenteren met geleidende 

plakband (koper- en aluminium-tape) werd er overgegaan op een nieuw design. 

  

Fig. 3- Foto's van de oorspronkelijke opstelling 

Design 1 

  

Fig. 4 - Design1 op glas           Fig. 5 - Design1 op PET 

 Bij dit ontwerp werd in rust een gemiddelde capaciteit gemeten van 3.508pF op glazen substraat en 

1.908pF op PET. 
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Fig. 6- Meetpunten design 1 op glas 

 

Fig. 7- Meetpunten design 1 op PET 

Bovenstaande puntenwolken 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 

tabellen op te stellen en histogrammen te tekenen.   De rode balk stelt hier telkens de capaciteit in 

rust voor. 

 
Rust Uiteinde A 2  3  4  5  6  7  Uiteinde B 

Gemid 3,508 1,790 2,319 3,768 5,269 6,299 5,776 4,374 3,997 

Min 3,469 1,552 1,992 3,501 4,947 5,765 5,619 4,305 3,945 

Max 3,563 1,992 2,593 4,010 5,583 6,629 6,023 4,471 4,042 
Tabel 1- Samenvatting glas 

Gemid 1.872 948 1.425 2.522 3.037 3.443 3.392 2.576 2.273 

Min 1.825 765 1.205 2.332 2.800 3.253 3.283 2.506 2.218 

Max 1.964 1.126 1.633 2.681 3.283 3.658 3.532 2.711 2.419 
Tabel 2- Samenvatting PET 
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Fig. 8- Gemiddelde capaciteiten in functie van aangeraakte plaats (Glas) 

 

Fig. 9- Gemiddelde capaciteiten in functie van aangeraakte plaats (PET) 

Deze histogrammen tonen aan dat er 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. 
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Design 2 

  

Fig. 10 - Design2 op glas         Fig. 11 - Design2 op PET 

Bij dit ontwerp werd in rust een gemiddelde capaciteit gemeten van 6.863pF op glazen substraat en 

3.887pF op PET. 

Hieronder worden alle meetgegevens weergeven voor dit design, uitgevoerd volgens dezelfde 

procedures als design 1. 

 

Fig. 12- Meetpunten design 2 op glas 

 

Fig. 13- - Meetpunten design2 op PET 
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Fig.8 en Fig.9 tonen ons 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.10, Fig.11 en Fig.12. 

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

 
Rust Uiteinde A 2 3  4  5  6  7  Uiteinde B 

Gemid 6.854 3.696 3.786 4.201 4.656 5.106 5.476 5.635 5.787 

Min 6.785 3.501 3.563 3.945 4.438 4.913 5.262 5.404 5.547 

Max 6.942 3.945 4.010 4.404 4.844 5.262 5.692 5.838 6.060 
Tabel 3- Samenvatting glas 

Gemid 3.887 4.264 4.425 4.920 5.251 5.769 6.168 5.998 5.774 

Min 3.817 4.140 4.272 4.707 5.051 5.439 5.912 5.656 5.475 

Max 3.978 4.438 4.572 5.156 5.511 6.060 6.513 6.361 6.097 
Tabel 4- Samenvatting PET 

 

Fig. 14- Gemiddelde capaciteiten in functie van aangeraakte plaats (Glas) 

 

Fig. 15- Gemiddelde capaciteiten in functie van aangeraakte plaats (PET) 
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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. 

Bij dit design werden dus de beste resultaten bekomen door het glazen substraat.   In onderstaande 

figuur wordt grafisch het aanraken van het oppervlak en verschuiven van de aangeraakte positie 

weergeven.   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.   Tenzij deze ruis kan worden weg gefilterd, zal deze de 

resolutie aanzienlijk beperken. 

 

Fig. 16- Output van processing-programma voor glazen substraat 

 In punt A wordt de potmeter nog niet aangeraakt en verkeert dus in rust. 

 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 Fig.10. 

 Na punt E werd de slider niet meer aangeraakt en keerde terug naar zijn rusttoestand. 
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Invloed van buiging 

 

Fig. 17- prototype gebogen om standaard keukenrol-karton 

  

Fig. 18 – Gemidd. capaciteiten Design2 PET, niet gebogen        Fig. 19 - Gemidd. capaciteiten Design2 PET, gebogen 

Fig.18 en Fig.19 tonen de metingen voor 1 slider.   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. 

 

Fig. 20 - Meetpunten design2, PET niet gebogen Fig. 21 - Meetpunten design2, PET gebogen 
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Digitale potmeters 
In een poging om potentiometers te maken waarbij we de drukgevoeligheid omzeilen werd 

geopteerd voor een digitale potentiometer.   Deze bestaat uit vele aanraakgevoelige oppervlakken 

waarmee zowel de aangeraakte positie wordt bepaald als het oppervlak van de vinger die het 

aanraken doet. 

Een nadeel van deze potentiometers is dat er een groot aantal connecties nodig is.   Hierdoor is de 

gebruiker genoodzaakt om een duurdere microcontroller te gebruiken die meer IO-pinnen bevat of 

om een extra elektronische circuits te voorzien met multiplexers wat eveneens het kostenplaatje 

verhoogt. 

Dit groot aantal connecties blijkt ook problemen te geven bij het aansluiten daar de contacten zeer 

klein zijn en er nog geen betrouwbare manier gevonden is om deze potmeters aan te sluiten.   Op dit 

moment wordt er gedacht om een klein PCB te maken om zo een betere connectie te kunnen maken.   

De contacten zullen dan indien nodig van Z-tape voorzien zijn en het PCB kan dan op de connecties 

vastgeklemd worden om verbinding te verzekeren.   Dit heeft dan weer als nadeel dat de slider dan 

niet geplooid kan worden. 

  

Fig. 22- Dig. Potmeter op glas     Fig. 23- Dig. Potmeter op PET 

Werking  
Deze ontwerpen bestaan uit meerdere capacitieve drukknoppen.   Het circuit in fig.15 geeft een 

voorstelling van wat er gebeurt indien een van deze wordt aangeraakt. 

  

Fig. 24- Principe van capacitive sensing Fig. 25 - testopstelling drukknoppen 
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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 T*Cpin.   Indien nu de afgebeelde folie wordt aangeraakt, dan komt er 

een parasitaire capaciteit parallel te staan met Cpin.   De tijdsconstante bedraagt dan R*(Cpin+Csensed). 

Door een grote waarde te kiezen voor de weerstand wordt de sensor heel gevoelig en zal dan al 

vanop een afstand een gebruiker kunnen waarnemen.   Het is dus belangrijk om de juiste waarde te 

kiezen in functie van de gebruikte isolerende folie, in dit geval een labo handschoen.   Indien te groot 

zal ook het geregistreerde aangeraakte oppervlak groter zijn en indien te klein zal de aanraking niet 

geregistreerd worden. 

 


