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	 Embedded	systems	-	Aanraakschermen

Met de opkomst van mobiele telefoons en 

tablets, is het gebruik van (projected capacitive) 

touchscreen in ons leven niet meer weg te 

denken. Touchscreens worden dan ook zowel in 

industriële als consumenten applicaties steeds 

vaker toegepast. Door de vele mogelijkheden 

stijgt de vraag naar klant-specifieke 

touchscreenoplossingen. In dit artikel geven 

we een beeld van de mogelijkheden en 

overwegingen voor de coverlens, want dit is het 

onderdeel dat als eerste letterlijk in zicht is.

Bescherming voor touchscreens
Custom	made	van	glas	of	PMMA

Een belangrijk onderdeel van een projected capacitief touch
screen (ook wel PCAP) is de voorste glasplaat oftewel de 
coverlens (afbeelding 1). De coverlens bepaalt mede de uit
straling van een apparaat maar beschermt ook het display en 
de aanraakgevoelige sensor. Glas heeft perfecte eigenschappen 
om als cover te dienen. Het is zeer transparant en helder, heeft 
een lange levensduur en is weersbestendig. Hierdoor is het dan 
ook het meest gebruikte materiaal. Een alternatief is PMMA. 
Dit materiaal heeft vergelijkbare eigenschappen als glas, maar 
is een kunststof en daardoor heeft het een veel lagere soorte
lijke massa. Als gewicht belangrijk is, dan is dit materiaal een 
goede optie. Zowel bij glas als PMMA zijn er veel mogelijkhe
den in dikte, afwerking en vorm. 

Een	onderscheidend	uiterlijk
Een coverlens is een belangrijk onderdeel van het apparaat. 
Zowel qua uiterlijk maar zeker ook in het gebruik. De gebrui
ker zal altijd via de coverlens het apparaat gaan bedienen. Om 
de coverlens qua uiterlijk goed aan te laten sluiten op uw wen
sen, zijn er diverse mogelijkheden. Zo kan exact het juiste for
maat geproduceerd worden. Denk hierbij ook aan het afron
den van hoeken of het maken van cutouts voor het plaatsen 
van bijvoorbeeld een sensor, camera of microfoon. Daarnaast 
is het mogelijk om de kleur van het glas of kunststof aan te 
passen of een logo of tekst op het oppervlak te drukken of te 
graveren. Hierdoor laat u de coverlens perfect aansluiten op 
het uiterlijk van uw apparaat (afbeelding 2).

Dikte	van	coverglass
De dikte van de coverlens is belangrijk voor de bescherming. 
Een coverlens kan uitgevoerd worden in diktes van 0.55...10.0 
mm. Afhankelijk van de toepassing kan de ideale dikte gese

lecteerd worden. Houd er wel rekening mee dat ook de PCAP 
sensor geschikt moet zijn om door deze dikte een goede wer
king te garanderen.

Speciale	eigenschappen	van	glas
Zoals al gezegd heeft glas een aantal voor en nadelen ten 
opzichte van PMMA. Een even dikke cover van glas is zwaar
der, hetgeen een belangrijk nadeel kan zijn. Zeker bij grote dis
plays kan dit een rol spelen. Glas is echter wel harder en kras
vaster. Daarentegen kan het weer wel gemakkelijker breken.
Glas kan in elke gewenste dikte geleverd worden. Naast de 
dikte kan het ook noodzakelijk zijn om de coverlens te voorzien 
van een speciale oppervlakte behandeling. Dit zorgt ervoor dat 
het touchscreen nog beter voldoet aan de toepassing waarvoor 
het apparaat gebruikt gaat worden. Zo is er voor buitentoepas
singen een antiglare of antireflectie optie en voor medische 
toepassingen is er een antibacterie optie (afbeelding 3). 

Veel gebruikte oppervlakte behandelingen voor glas zijn:
• AntiGlare
• AntiReflectie
• AntiFingerprint
• AntiBacterie

Polymethylmethacrylaat	(PMMA)	als	
alternatief	voor	glas
Als alternatief voor glas als coverlens kan er ook gekozen 
worden voor PMMA. Dit is lichter, eenvoudiger in aller
lei vormen te produceren en goed te verlijmen. Er zijn ook 
nadelen. Zo is het gevoeliger voor beschadigingen (minder 
hard), laat het ultraviolette straling door, is het minder hit
tebestendig en is het slagvast maar splintert het bij hoge 

impact. Zeker voor toepassingen waar gewicht belangrijk is 
wordt PPMA regelmatig ingezet als materiaal.

Monteren	van	een	touchscreen	op	een	
display
Als display en touchscreen gekozen zijn, dan rest alleen nog 
de montage van beide producten op elkaar. Hechting van 
het touchscreen op het display kan via air bonding (dub
belzijdige tape aan de zijkanten) of via optical bonding, de 
luchtlaag is dan opgevuld met een speciale hars (Resin). 
Air bonding is goedkoper, maar kan zorgen voor ongewenste 
effecten zoals afname van helderheid van het display en 
reflectie van zonlicht (afbeelding 4). Optical bonding ech
ter geeft de beste optische kwaliteit en is tevens een sterkere 
oplossing dan air bonding.

De	perfecte	oplossing
Wat is de perfecte oplossing voor uw touchscreen? Dat is 
een vraag die sterk afhangt van de applicatie waarvoor het 
scherm gebruikt gaat worden. Het aantal mogelijkheden is 
immers dusdanig groot dat het verstandig is om uw wensen 
bij de leverancier op tafel te leggen om zo samen tot een 
oplossing te komen die voldoet aan alle eisen. De maker van 
de displays heeft immers veelal veel ervaring met het samen
stellen van de perfecte touchoplossing. Zij kennen de moge
lijkheden en onmogelijkheden en kunnen daardoor snel met 
een goed advies komen.              •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond, 
artikel 'Bescherming voor touchscreens'

www.nijkerk.nl

Afbeelding 1. De opbouw van een 
touchscreen. Helemaal bovenop zit de 
coverlens.

Afbeelding 2. De coverlens kan in elke 
vorm geproduceerd worden en voorzien 
van een gewenste opdruk.

Afbeelding 3. Het oppervlak kan op 
verschillende manieren afgewerkt worden.

Afbeelding 4. Reflectie van (zon)licht kan 
beperkt worden door de manier waarop de 
lens gemonteerd wordt op het display.


