
nummer 5   •   mei 201720

	 							seminarnieuws	

De juiste user interface is belangrijk voor een optimale pro-
ductbeleving en met een goede look & feel is de concurren-
tiepositie te verstevigen. Maar gaat de interface alleen over 
de bediening of is een User Interface breder dan dat? Waarom 
is het zo belangrijk om de gebruiker centraal te stellen en 
hoe ziet het ontwikkelproces eruit? In het seminar Interface 
Design dat gehouden wordt tijdens de E&A beurs krijgt u tips 
en voorbeelden voor een perfect user interface design voor uw 
machine of eindproduct.

Seminar 
Interface Design
Er	is	meer	dan	het	Touchscreen

Iedereen is het er wel mee eens dat de gebruikersinterface 
misschien wel het belangrijkste onderdeel van een apparaat 
is. Het is in ieder geval wel een onderdeel waarmee onder-
scheid gemaakt kan worden, want kijk maar eens naar onze 
mobiele telefoons. Allemaal zijn ze ongeveer gelijk onafhan-
kelijk welk merk u heeft. Onderscheid tussen de verschil-
lende merken is dan ook klein.
Door de mobiele telefoon is in ieder geval wel het touch-
screen heel populair geworden, maar dat wil niet zeggen dat 
deze technologie voor elke user interface verstandig is. Er 
zijn immers verschillende applicaties, maar vooral ook ver-
schillende omstandigheden waaronder het apparaat gebruikt 
dient te worden.
Om de stand van zaken te bespreken en te kijken waar het 
in de toekomst naar toe kan gaan, wordt er tijdens de E&A-
beurs het seminar Interface Design georganiseerd. Plaats van 
handeling is de Croesezaal van de Jaarbeurs in Utrecht en wel 
op donderdag 1 juni van 9.00 uur tot ongeveer 12.30 uur. 
Deelname aan het seminar is gratis voor hen die zich van te 
voren aanmelden via de site van de beurs.

Programma		
Tijdens het ter perse gaan van deze e-totaal was nog niet 
het volledige programma bekend. Al wel vastgelegd zijn de 
volgende agendapunten:

09.00 uur Ontvangst met koffie & thee
09.30 uur  Eenvoudige methoden voor gebruiksvriende-

lijke UI’s van professionele apparaten
 Jan Roelof Kortstra, Ko.work
09.55 uur  Inspiratie voor User Interface design & proto-

typing
 Spreker volgt, FLEX/design
10.20 uur  Superproduct. The result of integrated UI 

design
 Sonno Witjes, Ontwerpstudio DUNC
10.45 uur Pauze
11.00 uur Differentiation by Innovation and Design
 Steven Dehollander, Pilipili
11.25 uur  How Printed Electronics leads to innovation in 

User Interfacing
 Arne Casteleyn, Quad Industries
11.50 uur Titel volgt Spreker volgt
12.15 uur Afsluiting

Uitgaande van het programma belooft het een interessant 
seminar te worden. Eén lezing willen we u hierbij al van 
harte aanbevelen en wel de lezing van Arne Casteleyn van 
Quad Industries. Hij gaat het hebben over een gebruikersin-
terface die wel heel opvallend is.

Printed	Electronics	
Gedrukte elektronica is één van de specialiteiten van Quad 
Industries. Zij kunnen complete elektronische schakelingen 
op een doorzichtige drager drukken die geheel flexibel is 
(afbeelding 1). Ze zijn zelfs in staat om hetzelfde te doen op 
materiaal dat uitgerekt kan worden zoals in afbeelding 2 te 
zien is.

In de lezing ‘How Printed Electronics leads 
to innovation in User Interfacing’ zal Arne 
u aan de hand van praktische voorbeelden 
laten zien hoe deze technologie kan leiden tot 
innovatieve gebruikersinterfaces die inzetbaar 
zijn in verschillende domeinen. Hierbij moet 
u denken aan applicaties voor de industrie, 
voor thuis, maar zeker ook voor wearables 
waarvoor de flexibele en rekbare elektro-
nica essentieel is. Hij zal ook laten zien hoe 
je Near-field communication en capacitive 
touch succesvol combineert en welke voor-
delen er voor de gebruiker ontstaan wanneer 
je capacitive touch en haptic feedback inte-
greert in een gebruikersinterface.
Een van de nieuwste ontwikkelingen van 
Quad Industries is de draaiknop die niet 
draait (zie de foto aan het begin van dit ver-
haal). Deze knop wordt door bijvoorbeeld 
vacuüm vormen in de kunststoffen frontplaat 
gemaakt. Voordat echter de plaat vervormd 
wordt, is er eerst een sensorunit door mid-
del van het proces voor gedrukte elektronica 
aangebracht (zie afbeelding 3). Daarna wordt 
de plaat vervormd tot de gewenste knopvorm 
die keurig netjes aan de binnenkant voorzien 
is van een capacitief sensorsysteem.
Het resultaat van dit fraaie stukje techniek 
is een knop die je bedient als een draaiknop, 
maar die zelf niet draait. Het sensorsysteem 
detecteert de om de knop bewegende vingers 
en gebruikt dit om een setwaarde te verho-
gen of te verlagen. Je glijdt dus over de knop 
heen alsof je aan het draaien bent, maar 
de knop zelf beweegt niet. Wat daarvan de 
voordelen zijn, is niet moeilijk in te zien - 
een bedieningselement dat niet kan slijten 
en absoluut water- en stofdicht is.
De knop kan eventueel ook nog voorzien 
worden van haptic feedback door het opper-
vlak te voorzien van ribbels en/of een trilmo-
tor te gebruiken. Zo wordt een zeer innova-
tieve draaiknop verkregen.
Knop en de rest van de gebruikersinterface 
vormen één geheel en kunnen gemaakt wor-
den van doorzichtig materiaal waar aan de 
binnenkant een opdruk op aangebracht is. 
Displays en signaleringslampjes kunnen 
dan ook probleemloos in het geheel opge-
nomen worden zonder dat hiervoor gaten 
in de frontplaat gemaakt moeten worden. 
Frontplaat met daarop de gedrukte elektro-
nica vormt zo één geheel en kan daarna in 
bijna elke denkbare vorm gemaakt worden 
voor het verkrijgen van een wel heel bijzon-
dere user interface.                                     •
Voor meer informatie zie 
www.etotaal.nl/achtergrond. 
Artikel “Seminar Interface Design”.
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Afbeelding 3. Aan de binnenkant van de ‘draaiknop’ van Quad 
Industries is de gedrukte en rekbare elektronica te vinden.

Afbeelding 1. Elektronica kan tegenwoordig ook gedrukt worden op 
bijvoorbeeld de frontplaat van een apparaat. Alle elektronica voor 
de user interface kan zo op de frontplaat aangebracht worden.

Afbeelding 2. Zelfs op een flexibel en rekbaar materiaal kan elek-
tronica gedrukt worden.


