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We wstępie podano uwagi od autora ogólnie wprowadzające w temat. Omówiono rozwój myśli technicznej 
i osiągnięcia wybitnych niewidomych na przestrzeni X IX i XX w., znaczenie zawodu programisty, ogólną 
charakterystykę pomocy naukowych i technicznych aktualnie używanych, potrzebę nowych narzędzi pracy 
oraz sformułowano tezę pracy mówiącą o znaczeniu i wartości elektrycznej maszyny do pisania alfabetem 
brajla, jako środka umożliwiającego samodzielną i wydajną pracę niewidomych programistów.

W części analityczno-projektowej opisano pracę programistów widzących i niewidomych oraz omówiono 
trudności, na jakie napotykają niewidomi w trakcie programowania. Z rozważań tych wynikają cechy, które 
powinna mieć maszyna do pisania, aby zaspokoić potrzeby ¡zlikwidować lub zmniejszyć opisane trudności. 
Ogólne cechy maszyny do pisania dla niewidomych są dalej rozwinięte do fromy założeń technicznych do 
projektowania. W następnych rozdziałach podano schemat ogólny maszyny wraz z omówieniem wszystkich 
dostępnych technicznie wariantów rozwiązań jej poszczególnych bloków składowych. Opis i omówienie 
modelu eksperymentalnego WAZA 9 jest praktycznym sprawdzianem słuszności postawionych tez i założeń.

Ostatnia część pracy „Wnioski" zawiera projekty udoskonaleń i dalszych zastosowań maszyny. Autor 
rozważa także sposób i znaczenie wprowadzenia jej do produkcji.

An-electric Braille typeweriter

The introduction gives some general remarks on the subject, i.e., technical achievements o f the outsta
nding blind over 19th and 20th centuries, the importance of a programmer profession, general characteristics 
of scientific and technical aids in use at present, the need for ne\ł tools, as well as the author form ulates the 
importance o f an electric Braille typewriter as a tool enabling the efficient work of blind programmers.

The analytic and design pari o f the paper describes the work of seeing and blind programmers, describes 
the difficulties which are faced by the blind. The properties o f this typew riter arc stemming from the above 
considerations in order to fulfill demands and eliminate difficulties. General properties o f the typew riter are 
then developed into technical assumptions for design. In the following sections a general diagram of the 
typewriter is given. The description of an experimental nutdel WAZA 9 is a practical criterion for the theses 
and assumptions set by the author.

The last part „Conclusion” contains projects for improvem ents and further applications o f the typewriter, 
as well as the way of putting it into production.
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I. W ST ĘP

1. RYS H ISTORYCZNY

Niniejsza praca dotyczy urządzeń, pozwalających na kontakt niewidomego programisty z 
maszyną cyfrową. Jest to problem zasadniczy, od którego rozwiązania zależy możliwość opano
wania zawodu programisty przez inwalidów wzroku. W tym momencie autor w swych roz
ważaniach i działaniach technicznych wkracza w szerszą dziedzinę, a mianowicie w sferę pro
blemów nazwanych ogólnie rehabilitacją inwalidów. Inżyniera projektanta interesują głównie 
założenia techniczno-eksploatacyjne urządzenia, jego konstrukcja, użyte technologie, za
stosowane materiały itd. Powinien on jednak pamiętać, że konstruując urządzenie, które ma 
służyć ludziom, a zwłaszcza ma być ich narzędziem pracy, stwarza nie tylko konstrukcję, lecz 
również przyczynia się do powstawania faktu oznaczeniu społecznym. Na tym właśnie polega 
dwojakie znaczenie tej pracy. Głównym przedmiotem rozważań autora są środki techniczne, 
ich projekt, omówienie wariantów konstrukcyjnych i właściwości eksploatacyjnych. Pragnie
niem autora jest jak najtrafniejsze dostosowanie projektów technicznych do potrzeb użytkow
nika z uwzględnieniem nie tylko programistów, lecz również innych niewidomych pracujących 
umysłowo. Znaczenie rozważanych projektów dla zagadnień rehabilitacji zawodowej jest 
ważnym aspektem tej pracy. Jest rzeczą interesującą, w jaki sposób technicy włączali się, na 
przestrzeni ostatnich wieków, w problem rehabilitacji niewidomych. Konieczne jest również 
omówienie samego problemu rehabilitacji inwalidów dla zrozumienia wagi i zakresu społecz
nego tego problemu.

1.1. SYTU A C JA  NIEWIDOMYCH PRZED  REW O LUC JĄ  PR ZEM YSŁO W Ą

Aleksander Hulek w swojej pracy „Teoria i praktyka rehabilitacji inwalidów", w rozdz. 
„Przyczyny rozwoju rehabilitacji" podaje: „Rehabilitacja inwalidów jest obecnie nauką — 
posiada swoją teorię, metodykę badań i realizowana jest poprzez liczne usługi. W wielu 
państwach, np. w Polsce, Związku Radzieckim, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, istnieją 
katedry i instytuty naukowe zajmujące się wyłącznie badaniami w tej dziedzinie i kształceniem 
kadr naukowych. Należą do nich katedry medycyny rehabilitacyjnej w akademiach me
dycznych — u nas w Poznaniu i Warszawie, Centralny Instytut Orzecznictwa i Organizacji Pracy 
Inwalidów w Moskwie, Instytut Medycyny Rehabilitacyjnej w Nowym Yorku, Instytut 
Rehabilitacji w Montrealu i inne".

W podręczniku zbiorowym „Medycyna rehabilitacyjna" („Rehabilitation Medicine" — pod 
red. Ruska, 1964) znajdujemy nawet rozdz. „Filozofia i potrzeba rehabilitacji", co świadczy o 
daleko posuniętych rozważaniach teoretycznych w tym zakresie. W krajach bardziej roz
winiętych znajduje się dobrze zorganizowana sieć placówek usługowych dla rehabilitacji 
inwalidów z różnego rodzaju kalectwem i chorobami, prowadzonych przez wykwalifikowaną
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kadrę fachowców; w słabiej rozwiniętych wprowadza się je dopiero, ale i tam zaznacza się 
wyraźny postęp w tej dziedzinie. Na przykład w Indiach, w Bombaju znajduje się Wszech- 
indyjski Instytut Rehabilitacji Inwalidów, a w Indonezji, w Solo — Centrum Rehabilitacyjne, 
które zajmuje się usługami i badaniami naukowymi. Udoskonala się również metody badań i 
środki stosowane w praktyce codziennej.

Nie od rzeczy będzie zatem postawić pytanie, co wpłynęło na rozwój teorii i praktyki, tak 
dynamiczny i powszechny w ostatnich latach?

W dobie wyzwalania się narodów i klas spod ucisku społecznego i ekonomicznego oraz 
politycznego, w dążeniach do równych praw dla wszystkich ludzi zwrócono uwagę na osoby 
trwale poszkodowane na zdrowiu. Wzrósł szacunek dla osobowości człowieka, jego wartości 
duchowej, a nie tylko walorów fizycznych. W naszym stuleciu wysunięto wiele nowych 
wartości moralnych, a jedną z nich jest społeczna gotowość służenia osobom chwilowo i trwale 
słabszym oraz mniej sprawnym.

Analizując źródła rehabilitacyjne, Hackenbroch (1966) stwierdził, że aczkolwiek rozpacz
liwe, beznadziejne położenie inwalidy było w przeszłości dostrzegane, interesowały się nim 
jednak wyłącznie jednostki, zaś nie było ono przedmiotem troski mas. Działo się tak z dwóch 
powodów. Po pierwsze nie było mas tak zorganizowanych jak dziś, a po drugie nie było 
wówczas-tak wielu różnych zawodów i zajęć, i tak zróżnicowanej jak dziś ludzkiej działalności. 
Nie istniała jeszcze świadomość kolektywnej odpowiedzialności, lecz tylko prosta kalkulacja 
oparta na przesłankach użyteczności. Można również stwierdzić, że ekonomiczna wartość 
inwalidy widziana była wyłącznie w świetle negatywnym. Idea, że może on i musi być 
uważany za coś pozytywnego, nie narodziła się przed nastaniem ery przemysłowej. Autor 
kończy swe rozważania twierdzeniem: „Sławnym dzieckiem rewolucji francuskiej jest samo- 
odpowiedzialność grup społecznych, lecz dużo czasu upłynęło, zanim zasada równości i 
braterstwa została zastosowana do inwalidy".'

Trzeba tu jednak podkreślić, że pełne warunki rozwoju rehabilitacji powstały dopiero w 
ustroju socjalistycznym, w którym inwalida jest nie tylko ceniony jak każdy obywatel, ale 
stworzone zostały również pełne warunki do wprowadzenia i upowszechnienia rehabilitacji.

Duch takich i'podobnych założeń ideologicznych znalazł swój wyraz w kilku doniosłych 
aktach prawnych o zasięgu światowym.

„Wielka Encyklopedia Japonica" pod hasłem „masaż" zamieszcza następującą informację: 
„W  5 erze genroku (1692 r. n. e.) niewidomy lekarz, zajmujący się masażem i akupunkturą, 
Sugiyema Waichi, dostąpił jednej z najwyższych godności — Soo Ken Gyo — odpowiadającej 
stanowisku wezyra. Jego przykład spowodował zmianę w nastawieniu kół rządzących cesar
stwem do niewidomych i od tego czasu zawód masażysty w Japonii jest zdominowany przez 
niewidomych".

Jak podaje O. Mayer w pracy „Niewidomy a technika" w państwach starożytnych (Grecja, 
Rzym), pewne zawody były tradycyjnie wykonywane przez niewidomych, co nie wynikało ze 
społecznego zrozumienia problemu, lecz z faktu, że przy ówczesnym poziomie techniki nie
widomi byli w stanie zawody te wykonywać efektywnie. Chodzi tu o wikliniarstwo, pewne 
formy garncarstwa oraz zawód wędrownych poetów, muzykantów i bajarzy, czego przykładem 
jest znany wszystkim Homer. Wędrowni bajarze cieszyli się wysoką rangą społeczną, zwłaszcza 
na Bliskim i Środkowym Wschodzie, co z pewnością miało wpływ na stosunek tamtejszych 
ludów do niewidomych. Znalazło to swoje odbicie w Koranie, w którym udzielenie pomocy 
niewidomemu jest podniesione do rangi przepisu religijnego. Jest to jakby pierwszy akt prawny 
mówiący o określonym stosunku do niewidomych. Nie zmienia to sytuacji opisanej przez cyto
wanego Hackenbrocha lub opisywane w  pracy W. Dolańskiego „Czar sześciu punktów".
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Sytuacja ta była tragiczna, a rezultaty osiągane przez indywidualnych niewidomych, były 
wynikiem ich osobistego olbrzymiego wysiłku i nakładu pracy. Z własnej praktyki autor może 
stwierdzić, że wielokrotnie i dzisiaj spotykamy się z podobnymi sytuacjami, ponieważ rezultaty 
rehabilitacji zawodowej niewidomych w skali masowej nie są na tyle efektywne, aby mogły 
stanowić podstawę do zasadniczej zmiany stosunku społeczeństwa. Z drugiej strony niedo
stateczny rozwój pomocy technicznych, wydajnie zaspokajających nowoczesne wymagania, 
hamuje proces rehabilitacji. W ten sposób powstaje błędne koło, z którego kręgu wychodzą 
jedynie jednostki najbardziej przedsiębiorcze.

1.2. ROZWÓJ M YŚLI TECH N ICZN EJ I O SIĄGN IĘC IA  W YBITNYCH  N IEW ID O 
MYCH NA PR ZESTR ZEN I X IX  I X X  W IEK U

W pracy zbiorowej pod redakcją A. Hulka, pt. ,,Pedagogika rewalidacyjna", w rozdz. X X IV  
autorzy W. Kuś i T. Montan opisując szereg istniejących urządzeń, zwracają uwagę na poważny 
brak w rozwoju bazy technicznych pomocy dla dalszych działań dydaktycznych i rewalida
cyjnych. Pomoce techniczne dla niewidomych dzielą oni na podstawie ich zastosowania na:

— służące do nauki i pracy zawodowej,
— pomagające w orientacji przestrzennej zwłaszcza w terenie otwartym,
— pomagające przy pracach domowych,
— pomagające w grach sportowych i zajęciach rekreacyjnych.
Dwie pierwsze grupy urządzeń mają szczególnie duże znaczenie i z nich pochodzi większość 

wynalazków i konstrukcji, chociaż z technicznego punktu widzenia są to problemy 
najtrudniejsze do rozwiązania. Szczególną rolę zajmują tu wynalazki dotyczące odczytu i zapisu 
oraz wykrywania przeszkód na odległość.

Otto Mayer w pracy „Niewidomy a technika" podaje wiele interesujących przykładów 
wynalazków i ich zastosowań w X IX  w., a nawet wcześniej. Pisze on m. in.: „O  rzemiośle 
można mówić dopiero wtedy, gdy zapewniony był jego fundament, czyli wykształcenie 
fachowe. Jedynie zakłady dla niewidomych mogły to przeprowadzić i one też zapoczątkowały 
i jeszcze przez długi czas na nich właśnie opierało się rękodzieło niewidomych, tak pod 
względem wychowawczym, jak i gospodarczym".

.Pierwsze próby rozpoczął w roku 1784 V. Haiiy w zorganizowanej przez siebie szkole. Nie 
rpiały one jednak żadnego znaczenia gospodarczego. Chodziło tylko o to, by wykazać przy
datność niewidomych do różnych prac ręcznych. Ten pierwszy na większą skalę mistrz 
niewidomych zaskoczył i olśnił świat, a szczególnie dwór francuski, takimi pokazami 
zręczności palców swych uczniów, że graniczyły z akrobatyką. Zręczności te nie prowadziły 
zupełnie do celów zarobkowych. Nie myślano wówczas o tym, że muzyka uprawiana już od 
dłuższego czasu w zakładach dla niewidomych wymaga nie tylko dobrego słuchu (przy
puszczano ogólnie, że niewidomy ma go w wyższym stopniu niejako w wyrównaniu braku 
wzroku), ale i doskonałej zręczności palców.

Dopiero J. W. Klein, założyciel Instytutu Wychowawczego dla Niewidomych w Wiedniu, nie 
ograniczył się do wyuczenia rękodzielników, lecz poprzez założony przez siebie w roku 1826 
Zakład Pracy i Opieki dla Dorosłych Niewidomych spowodował, że niezdolny do samodzielnej 
walki o byt znajdował oparcie i pomoc. Klein mający genialną niemal intuicję we wszystkich 
swych poczynaniach wychowawczych łącząc z nią- wielką pomysłowość i techniczne umiejęt
ności, przeprowadził ze swymi uczniami próby we wszelkich możliwościach techniki ręko
dzielniczej. Wpływ jego był znaczny nie tylko w Niemczech i nie tylko w następnej generacji, 
lecz znany w cąłym świecie, aż do naszych czasów.
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Pomyślano również o tym, aby zmechanizować pracę niewidomego. Około 1787 r. wy
nalazek proboszcza Cartwright zmienił tkalnię w automatycznie pracującą maszynę. W 1810 r. 
mechanik J. Keis zainstalował w zakładzie wiedeńskim specjalne tkalnie przystosowane do 
użytku dla niewidomych. W Wiedeńskim Instytucie dla Niewidomych wprowadzono w 1860 r. 
przędzarkę, przy której mogło pracować jednocześnie 10 osób.

Z końcem ubiegłego wieku powstały osobne fabryki dla niewidomych, w których obok 
niewidomego pracuje widzący. Fabryki te można spotkać głównie w Glasgow, jak podaje 
J. Strehl w swej rozprawie „Szkolenie, opieka i zaopatrzenie niewidomych w Wielkiej Brytanii" 
(Reichsarbeitsblatt nr 21, Jahrgang 1929). W Anglii znajdują się pracujące na tych samych 
zasadach (jeden niewidomy z jednym widzącym) także fabryki dziewiarskie i fabryki ram do 
materaców. Już w osiedmdziesiątych latach ubiegłego wieku niewidome kobiety szyją w Anglii 
materace na elektrycznych maszynach Singera.

W roku 1820 J. Knie próbował wspólnie z J. W. Kleinem skonstruować aparat, który 
drukowałby tak pismo rylcem — pomysłu Kleina — jak i pismo czarnodrukowe. (Knie ur. w 
1794 r., ociemniał w 10 roku życia, później został dyrektorem zakładu dla niewidomych we 
Wrocławiu). Poszukiwania Knie i Kleina dały poważne rezultaty, które pobudziły innych do 
naśladowania i rozbudowania pomysłów.

Poważniejsze i trwalsze znaczenie miały konstrukcje ociemniałego również we wczesnej 
młodości Francuza R. Foucaulta (1797—1871). Jego Raphigraph jest maszyną do pisania 
pismem czarnodrukowym z dostateczną szybkością. Niezadowolony z pierwszego osiągnięcia 
pracował dalej, tak że w następnych dziesięciu latach (do roku 1849) doszedł do zbudowania 
tzw. „piszącego fortepianu". Konstrukcję tego fortepianu można uważać za prototyp 
dzisiejszej maszyny do pisania, rozwiniętej w Remingtonie.

W podręczniku O. Meyera m. in. wzorfcami zostały wymienione maszyny do pisania 
powstałe w połowie X IX  w., — Chirograph Thurbera i maszyna Hughes'a. Ciekawostką była 
maszyna do pisania nut Freisingera z roku 1830. Jednak zbyt skomplikowana i kosztowna, aby 
znalazła zastosowanie, ale jest jednym więcej przykładem, ile pieniędzy, inteligencji i sił 
poświęcono na poszukiwania technicznych pomocy naukowych dla niewidomych. Obok 
czarnodrukowych maszyn do pisania dla widzących powstały maszyny z wypukłymi literami 
dla niewidomych. Występowało kilka rodzajów wypukłego pisma i odpowiednio do ich liczby 
różne rodzaje narzędzi, aparatów i maszyn, gdyż do każdego z pism nadawały się inne 
przyrządy. Skonstruowano także maszyny piszące równocześnie literami wypukłymi i czarnym 
drukiem, jak np. Dyograph księdza Stiltza (1895). Wynalazki dokonane dla ulżenia doli nie
widomego niejednokrotnie przydały się całemu społeczeństwu. Bez maszyny do pisania 
trudno dzisiaj wyobrazić sobie życie gospodarcze i naukowe. Ale i wieczne pióro przeznaczył 
pierwotnie, w roku 1825, mechanik Müller li tylko do użytku niewidomych. A może, 
gdybyśmy tak poszukali dalej, znalazłoby się niejednokrotnie więcej urządzeń pochodzącyeh z 
tego samego źródła? .

Słynni matematycy, ociemniali we wczesnej młodości, jak Saunderson, lub ociemniali w 
wieku późniejszym, jak Euler (1707—1783), który zaniewidział na jedno oko w 28, a na drugie 
w 59 roku życia, dr Moyes (1750—1807) wykładający w Newtonie, Paingeo, zwany Sau- 
ndersonem X IX  w., oraz prof. Eberhard z Halle żyjący na początku naszego wieku, zapewniają, 
że niewidomy nie tylko posiada uzdolnienia matematyczne, lecz może w tej dziądzinie 
pracować naukowo bęz żadnych zastrzeżeń. Matematyka zaś jest punktem wyjścia każdej 
wyższej i każdej twórczej pracy technicznej. Toteż można zauważyć, że wszyscy niewidomi, 
którzy wybili się jako technicy, byli również dobrymi matematykami.
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Ociemniały przywódca husytów, Ziska, wprawdzie matematykiem nie był, lecz wymieniam 
go, gdyż swoje sukcesy wojenne zawdzięczał uzdolnieniom matematyczno-technicznym. 
Dzięki nim mógł na podstawie opisu otoczenia doskonale orientować się w terenie i nakreślić 
plan bitwy oraz rozmieścić środki wojenne, w sposób szczególnie korzystny. Dość powiedzieć, 
że nazywają go twórcą nowoczesnej taktyki.

Pokojowym przedstawicielem niewidomych techników jest K. Schott ur. w 1561 r., sławny 
konstruktor organów. Dokonywał rzeczy tak niezwykłych, że powierzano mu zadania, którym 
nie sprostali widzący mistrzowie. Ustawił i rozbudował m. in. organy katedry w Ulm w latach 
1596—1599. Na dworze książęcym cieszył się dużym uznaniem i otrzyma) tytuł: Seiner 
Fürstlichen Gnaden besoldeter Orgelmacher und Kapellverwandter, Burger von Stuttgart.

Inny niewidomy, hrabia Pagan, ur. w 1604 r., ociemniały w 38 roku życia, zasłynął już po 
utracie wzroku jako budowniczy fortyfikacji i autor dzieła „Traité des Fortifications".

Nader interesującą jednostką jest Anglik, J. Metcalf (1717—1802), ociemniały w szóstym 
roku życia. Wcześnie wziął się do kupiectwa, w którym ogromne przysługi oddały mu jeyo 
niezwykłe zdolności rachunkowe i bystrość umysłu. Cechowała go fizyczna i psychiczna 
obrotność i nieprzeciętna odwaga, wyrobiona przez częste podróże. Będąc właścicielem poczty 
osobowej i towarowej, zapoznał się doskonale ze stanem dróg przewozowych swego kraju 
Skłoniło go to do zmiany zawodu i przerzucenia się na budowę dróg. Przez 40 lat budował 
drogi i mosty w hrabstwie York, Lancaster, Chester,. Derby, a także i wielki most Borough 
-Bridge. Jako budowniczy dokonał rzeczy nadzwyczajnych. Trudności terenowe, szczególnie 
grunty grząskie, które widzących inżynierów odstraszały, podniecały jego odwagę i zwykle 
pokonywał je doskonale z właściwą sobie pewnością.

W 1836 roku Węgier Z. Hertelendy wynalazł maszynę do wiercenia studni artezyjskich. 
Wiktor N. Bal lu z Anjou wynalazł maszynę umożliwiającą powielanie pisma niewidomych 
drukiem. Wynalazek ten ma duże znaczenie dla całego piśmiennictwa niewidomych.

Przełomowym akcentem w procesie zdobywania przez niewidomych nowych zawodów byl 
wynalazek L. Braille’a w 1825 r. Sporządził on pismo oparte na kratce 6-punktowej (dwie 
kolumny po trzy kropki). Z kombinacji punktów w ramach opisanego 6-punktu można 
stworzyć 63 znaki. Znaki te obejmują litery alfabetu, znaki interpunkcyjne oznaczenia opera
torów matematycznych, nuty itd. Technika pisania brajlem wygląda następująco. Tabliczka 
brajlowska składa się z dwóch blach spiętych zawiasem. Jedna blacha jest matrycą wyposażoną 
w rzędy i kolumny 6-punktu, które na matrycy wyglądają w formie 6-dołku. Druga blacha ma 
wycięte okienka, ustawione również w wiersze i kolumny. Po złożeniu obu blach każde z 
okienek blachy wierzchniej znajduje się nad 6-dołkiem, obramowując go. Gruby papier wsuwa 
się między obie blachy. Następnie rylcem, o półkolistym zakończeniu, wygniata się na 
papierze punkty. Niewidomy znajduje odpowiednie okienko w wierszu i wytłoczywszy odpo
wiednią kombinację punktów, otrzymuje zapis danego znaku. Znaki tłoczy się punkt po 
punkcie pisząc z prawa w lewo tak, aby po odwróceniu wyjętego papieru punktami do góry, 
niewidomy mógł odczytać zapisany tekst z lewa na prawo. Tak więc litery pisane są odwrot
nością liter czytanych. Pomimo to niewidomy szybko kojarzy te 2 różne kształty. Pisząc na 
brajlowskiej tabliczce, posługujący się nią praktycznie nie może odczytać zapisanego tekstu, o 
ile nie wyjmie papieru z tabliczki. Oznacza to brak kontroli piszącego nad wytworzonym 
tekstem. Maszyny do pisania pismem punktowym Braille'a, o których będzie mowa, likwidują 
tę wadę. Igły wytwarzające punkty podczas pisania na maszynie, tłoczą je na papierze z dołu 
do góry, tak więc tekst zapisany, od razu jest dostępny do kontroli. Pismo brajlowskie zrewo
lucjonizowało proces szkolenia i, pomimo swych wad wynikających przede wszystkim z 
prymitywnego sposobu jego uzyskiwania, dało olbrzymią szansę rozwoju umysłowego i
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dostępu do dóbr kulturalnych niewidomym. Przyjęcie tego pisma przed 150 laty nie było 
rzeczą łatwą i nie wszyscy działacze, w tym również wielu niewidomych, pozytywnie oceniali 
szanse, jaką daje to pismo. Jeszcze raz zasługuje na podkreślenie fakt, że sam system pisma 
brajlowskiego nie jest wadliwy, lecz narzędzia służące do jego wytwarzania i powielania. Myśl 
ta będzie szczegółowo rozwinięta w dalszej części pracy.

A oto kilka charakterystycznych opinii i danych na temat pisma punktowego. Cytowany 
już, Mayer w książce „Niewidomy a technika", w rozdz. „Technika w nauczaniu, przyborach i
zabawkach dla niewidomych" podaje:.....Historia właściwego pisma dla niewidomych dowodzi,
jak trudno było pozbyć się uprzedzenia, jakoby wzorem dla liter, dla niewidomych powinien 
być obraz liter dla widzących, co jak twierdzi Burklen, było spowodowane fałszywą analogią 
pomiędzy zmysłem wzroku i zmysłem dotyku. J. Barbier już około 1820 r. zorientował się, 
że nie ciągła linia, lecz zwykła kropka jako najprostszy kształt wyczuwalny dotykiem winna 
być zasadniczym elementem budowy tego pisma. W pełnym zrozumieniu, że struktura ta 
najlepiej się nadaje dla spostrzeżeń dotykowych, dołączył uczeń Barbiera — Louis Braille 
zasadę używania jak najmniejszej ilości punktów w możliwie prostych geometrycznych zesta
wieniach” .

Jednakże równoczesne przyswojenie sobie dwóch tak podstawowych innowacji było zbyt 
trudne dla uczniów i nawet dla nauczycieli. Wśród kół uznających konieczność pisma dla 
niewidomych, zawsze jeszcze obstawano przy linii ciągłej, chociaż z drugiej strony uznawano 
ważność prostych geometrycznych figur dla tworzenia nowych specyficznych znaków pisma 
dla niewidomych. Mam na myśli pismo runiczne A. Galla (od 1833) i pismo W. Moona, które 
można by uznać jako pierwsze prawdziwe pismo dla niewidomych (1847). Tutaj, a zwłaszcza 
przy ostatnim, posługiwano się wydatnie linią prostą, kątem prostym, ostrym oraz łukiem. 
Wprawdzie nasuwały się jeszcze wątpliwości, czy twórcy tych znaków zdawali sobie już jasno 
sprawę ze znaczenia geometrycznych figur czy też po prostu wyczuwali to intuicyjnie.

Jakkolwiek by nie było, największą zasługę przy trafnym rozwiązaniu tych spraw położył 
L. Braille ok. 1825 r. Połączył on geometryczną figurę z kropką jako z najprostszym ele
mentem wyczuwalnym dotykiem i wpadł na genialny pomysł tworzenia wszystkich liter przy 
użyciu tylko sześciu kropek i dwóch geometrycznych figur — prostokąta i kwadratu, jeżeli nie 
bierzemy pod uwagę ich części, tzn. ustawienia dwóch względnie trzech kropek w linii prostej, 
w kącie prostym lub przekątnej.

Przez budowę liter opartych na najprostszych geometrycznych figurach, umieszczonych w 
najszczuplejszej przestrzeni, dano nie tylko najpomyślniejsze podwaliny do pracy dla zmysłu 
dotyku, lecz zbliżono też litery do technicznych wyrobów i przygotowano tym samym 
możliwie korzystne warunki do uplastycznienia ich. Dochodzi tu zresztą oprócz pisma także 
jakość i wykonanie przyborów do pisma punktowego, które mają również formy ściśle matema
tyczne jak samo pismo.

Dotyczy to nie tylko tablic do pisma punktowego, ale nawet i maszyny do pisania, ograni
czonej do sześciu klawiszów, podczas gdy maszyna dla widzących wymaga kilkakrotnie 
większej ich liczby. Pismo Braille'a mogłoby służyć jako idealne podłoże do stenografii na 
maszynie dla widzących. Wobec powyższych faktów powstaje pytanie, czy Braille był bardziej 
psychologiem dotyku, czy też bardziej technikiem; czy przy tworzeniu swych znaków kierował 
się bardziej technicznymi, czy dotykowymi względami.

Pragnę jeszcze przeciwstawić pismo dla niewidomych pismu widzących i przez to naświetlić 
tym wyraźniej istotę obydwu pism. W. Wundt mówi o ostatnim jako o systemie „konwencjo
nalnych znaków", na których wycisnęły swe piętno: sposób ich powstawania i przekazywanie 
pokoleniom, kulturalne i techniczne wpływy, zręczność i poczucie piękna. Narodzinom pisma
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dla niewidomych towarzyszyły tylko celowość i namacalność. Dlatego też można twierdzić: 
pismo czarnodrukowe jest fizjonomicznie malownicze, pismo dla niewidomych rzeczowo 
geometryczne. Tym samym zgodnie z zapatrywaniem W. Mervesta zaznaczono też różnicę 
między optycznymi i daktylnymi zjawiskami.

Problem poruszony przez Mervesta jest zgodny z powszechną opinią niewidomych, którzy 
stracili wzrok w wieku późniejszym, co pozwala im na porównywanie zapamiętanych wrażeń 
wzrokowych z aktualnymi wrażeniami dotykowymi. Sprawność rąk, która musi przy obsługi
waniu jakiegokolwiek urządzenia zastąpić posługiwanie się wzrokiem,ma „swoje właściwości". 
Kryteria łatwości obsługi, ustalania odpowiedniej pozycji palców itd. są zupełnie różne od 
tych, którymi posługuje się osoba widząca. Jest to zagadnienie istotne dla projektanta. Często 
widzący projektant, konstruujący urządzenia dla niewidomych, nie uwzględnia tych różnic, co 
powoduje, że urządzenie, które „na oko" wydaje się zgrabne i wygodne w użytkowaniu, 
przysparza niewidomemu sporo kłopotów. Jako przykład można by podać klawiatury 
budowanych maszyn do pisania alfabetem brajla, w których 6 klawiszy punktowych plus 
siódmy, odstęp, są tak ułożone, że absorbują obie ręce. W ten sposób niewidomy, podczas 
przepisywania, np. notatek lub kontrolowania pisanego tekstu, musi stale odrywać przy
najmniej jedną rękę od klawiatury w celu odczytania następnego fragmentu notatek prze
pisywanych lub do kontroli tekstu. Wadę tę powtarzają konstruktorzy od blisko 100 lat aż do 
dnia dzisiejszego.

System brajlowski ma jeszcze pewną zaletę, o której dotychczas nie wspomniano. Jest 
systemem uniwersalnym, tzn., że dowolny alfabet pisma czarnego, np. japoński, arabski, 
cyrylica lub łaciński, ma te same znaki w piśmie punktowym dla oznaczenia liter o tym samym 
lub podobnym brzmieniu fonetycznym. Daje to ciekawą szansę konstruktorowi. Urządzenie 
piszące, przy użyciu którego będzie można generować wszystkie znaki brajla ze zbioru 63 
możliwych, będzie mogło być użyte przez każdego niewidomego, niezależnie od języka, jakim 
się posługuje, jak również może służyć do zapisu nut, znaków matematycznych lub 
fizycznych.

Wiek X IX  i pierwsza połowa X X  w., poza licznymi niewidomymi, którzy osiągnęli wysoką 
rangę w nauce, technice, kulturze itd., obfituje w wiele ciekawych konstrukcji, których twórcy 
starali się rozwiązać pewne problemy niewidomych. Interesujące są zwłaszcza konstrukcje 
wykorzystujące zjawiska elektryczne. Rozwój elektrotechniki, a zwłaszcza elektroniki, dał 
wiele możliwości w tym względzie. W numerze 1 X I 1976 „Review of the European Blind" w 
rozdz. „Reading Machines" opisany jest Anuloskop konstrukcji inżyniera Camille'a Grina, 
zademonstrowany w 1881 r. Zawierał on 64 komórki, ułożone w matrycę 8 x 8  elementów, 
na którą rzucany był obraz litery „obserwowanej" przez układ optyczny. Każda z foto
komórek uruchamiała elektromagnes z drgającym rdzeniem. Elektromagnesy również były 
ułożone w matrycę 8 x 8  elementów. Dotykając dłonią niewidomy mógł rozróżnić kształt 
znaku rzucanego na matrycę fotoelementów. Jednakże brak jest danych dotyczących prędkości 
czytania.

W tym samym artykule znajduje się opis zademonstrowanego w 1914 r. Optophonu, kon
strukcji Anglika P. Fourniera. Urządzenie to przetwarzało obraz punktów, z których składa się 
litera, na dźwięk. Literze odpowiadały pewne akordy. Przy użyciu Optophonu osiągnięto 
prędkość do 30 słów na minutę.

W „Biuletynie Informacyjnym" ZSI nr X L V III znajduje się opis kilku urządzeń.
Visagraf, konstrukcji amerykańskiego inżyniera, I. Naumburga, 1930 r. W urządzeniu tym 

kolejne znaki odczytywane przez mozaikę fotoelementów ukazywały się w formie wy
tłoczonej na taśmie z blachy aluminiowej. Niewidomy odczytywał je już z tej taśmy. Sposób
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ten okazał się sprawniejszy i przy jego użyciu uzyskano prędkość do 20 słów na minutę.
Fotoelektrograf, konstrukcji A. Thomasa, został zademonstrowany w tym samym, 1930 r. 

Zawierał on liczbę fotoelementów zredukowaną do 42. Mozaika odczytowa składała się z 
drgających igieł, pobudzanych elektromagnesami, podobnie jak w Anuloskopie. Wyższy 
poziom wykonania technicznego w stosunku do 50 lat wcześniej zbudowanego Anuloskopu 
pozwolił na osiągnięcie podobnej prędkości, jaką uzyskiwano na Visagrafie.

Opisane powyżej próby doprowadziły po wojnie do dalszych osiągnięć w wyniku, których 
zbudowano:

— Stereotoner („Biuletyn Informacyjny" ZSI nr X II),
— Optacon („Biuletyn Informacyjny" ZSI nr X X V II).

Te dwa ostatnie urządzenia są aktualnie produkowane seryjnie i używane przez niewidomych. 
Opisane są one w rozdz. „Ogólna charakterystyka pomocy naukowych aktualnie używanych" 
niniejszej pracy.

Konstrukcje wspomniane uprzednio nie doczekały się nigdy produkcji seryjnej, ponieważ 
były zbyt wielkie i kosztowne. Stanowiły jednak ważny etap rozwoju myśli technicznej w 
służbie niewidomych.

2. ZN ACZEN IE ZAWODU PRO GRAM ISTY

W ostatnich kilkunastu latach obserwujemy na świecie szybki rozwój elektronicznej techniki 
obliczeniowej. Stworzyła ona wiele nowych zawodów, takich jak: programiści, operatorzy 
maszyn cyfrowych, personel przygotowujący dane itd. Wśród nich zawód programisty jest 
szczególnie predysponowany do zaadaptowania dla niewidomych. Aleksander Hulek w swojej 
pracy „Teoria i praktyka rehabilitacji inwalidów", podaje: „Niewidomi potrafią dobrze wy
konywać zwłaszcza te zawody, w których potrzebny jest wysiłek umysłowy, a ilość pracy 
związanej z czynnościami pomocniczymi, bezwzględnie wymagającymi wzroku, jest 
stosunkowo mniejsza".

Z powyższych względów zawód informatyka stał się przedmiotem poważnego zaintereso
wania ośrodków szkolących niewidomych. Zdaniem prof. A. Sterna pierwsze kursy szkoleniowe 
w tej dziedzinie zorganizowane przy Uniwersytecie Cincinati w 1964 r. Pomyślne wyniki tego 
ośrodka spowodowały powołanie do życia dalszych ośrodków tego typu na terenie USA, 
Kanady, Izraela, Wielkiej Brytanii i RFN. Natomiast Ryszard Sawa podaje, iż w krajach 
zachodnich w roku 1976 pracowało ogółem ok. 1000 niewidomych programistów. Na tej 
podstawie można twierdzić, że zawód informatyka jest istotnie dostępny dla niewidomych. 
Należy podkreślić, że — jak podaje Stern — wynik pomyślny szkolenia w omawianym zakresie 
w dużym stopniu zależy od cech indywidualnych kandydata, dlatego problemy rekrutacji 
kandydatów są bardzo istotne. Problemy te są stałym przedmiotem badań psychologów, 
fizjologów i dydaktyków i nie należą do tematu niniejszej pracy.

Według badań własnych autora wykonywanie zawodu przez niewidomych programistów 
napotyka na wiele trudności, głównie dlatego, że proces szkolenia wyprzedził proces przy
gotowania bazy technicznej, niezbędnej dla samodzielnej pracy niewidomych informatyków. 
W Polsce według danych uzyskanych przez autora w Polskim Związku Niewidomych jest 70 
potencjalnych kandydatów do zawodu programisty. Stosowano tu kryterium koniecznego 
wyższego wykształcenia matematycznego, fizycznego lub ekonomicznego. Stworzenie
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możliwości pracy w zawodzie programisty skieruje zainteresowanie wielu uczniów i studentów 
niewidomych w tym kierunku, co przyczyni się do wzrostu liczby kandydatów. Ze sprawo
zdania ZG PZŃ, przygotowanego na Zjazd w czerwcu 1977 r., wynika, że w Polsce jest:

— zarejestrowanych członków PZN — 34 474, rokrocznie przybywa ok. 4000,
— pracujących niewidomych — 12 480,
— pracujących umysłowo — 989,
— uczniów szkół podstawowych — 802,
— uczniów szkół pomaturalnych — 20,
— uczniów szkół średnich — 319,
— studentów wyższych uczelni — 109,
— doktorantów — 5.

3. OGÓLNA CH A RA K TERYSTYK A  POMOCY NAUKOWYCH I TECHNICZNYCH 
A K TU A LN IE  UŻYWANYCH

Z badań własnych autora wynika, że główne trudności niewidomych podczas wykonywania 
zawodu informatyka od strony technicznej sprowadzają się do trzech grup problemowych:

1) Problem rysunku, a zwłaszcza jego modyfikacji w trakcie projektowania,
2) Problem odczytu zarówno informacji z dokumentów już wydrukowanych, jak również 

znajdujących się w maszynie cyfrowej lub na nośnikach,
3) Problem zapisu tekstów zarówno w formie czarnodrukowej dla osób współpracujących z 

niewidomym, jak też w formie pisma brajlowskiego dla samego niewidomego.
W pierwszej grupie niewidomi dysponują dwoma urządzeniami do rysowania. Pierwsze — 

folia plastikowa położona na grubym podkładzie gumowym, zakreślana jest przez rylec pro
wadzony ręcznie. Rylec ten powoduje ukazanie się linii ciągłej wypukłej od strony kreślącego. 
Zaletą urządzenia jęst możliwość bieżącej kontroli rysunku wraz z korektą. Wadą jest zła 
wyczuwalność powstających linii. Drugie — gruby papier typu brystol położony na podkładzie 
gumowym pokrywany jest rysunkiem poprzez prowadzenie ręczne radełka, tj. kółka zębatego 
umieszczonego na trzonku. Kropkowana linia powstająca pod radełkiem znajduje się na 
spodniej części papieru. Zaletą urządzenia jest dobra wyczuwalność linii, wadą jest brak 
kontaktu z powstającym rysunkiem i trudności w korekcie, ponieważ rysunek dostępny jest dla 
kreślącego dopiero po odwróceniu kartki.

W zakresie drugiego problemu istnieją 2 urządzenia, które w ostatnich latach są produ
kowane seryjnie.

— Optacon — urządzenie, które dzięki kamerze zaopatrzonej w mikroobiektyw i mozaikę 
światłoczułych elementów, przenosi obraz obserwowany (literę) na mozaikę odczytową, skła
dającą się z ok. 150 drgających igieł. Rysunek obserwowany jest powiększany i wiernie w 
swym kształcie odtworzony na mozaice drgającej tak, że niewidomy może dotykiem rysunek 
ten odczytać. Zaletą urządzenia jest umożliwienie samodzielnego odczytu pisma drukowanego 
przez niewidomego. Wadą jego jest wysoka cena, ok. 3000 dolarów, oraz wielki wysiłek 
treningowy użytkownika dla opanowania wydajnego czytania;

-  Stereotoner -  urządzenie, które zaopatrzone jest w grzebieniową kamerę fotoelementów, 
przesuwaną ręką użytkownika po znaku odczytywanym. Wyjście z kamery steruje zespołem 
generatorów akustycznych, w których wysokość tonu zróżnicowana jest dla poszczególnych
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fotoelementów. Punkt górny daje ton najwyższy, a punkt dolny ton najniższy. W ten sposób 
znak odczytywany zamieniany jest w zbiór, odpowiednio do jego rysunku, zmieniających się 
akordów. Zaletą urządzenia jest, tak jak w Optaconie, możliwość samodzielnego odczytu pisma 
drukowanego. Wadą jest wielki wysiłek treningowy i niższa w stosunku do Optaconu 
wydajność czytania.

W ramach trzeciego problemu niewidomi dysponują tradycyjną tabliczką brajlowską, 
mechanicznymi maszynami do pisania brajlem oraz brajlowskimi terminalami powstałymi przez 
adaptację drukarek wierszowych IBM lub drukarek mozaikowych.

4. PO TRZEBA  NOWYCH NARZĘDZI PRACY

W wyniku badań autora można ustalić, że prace nad nowymi pomocami technicznymi 
powinny przebiegać w kierunku usuwania wad istniejących urządzeń i poprzez nowe opraco
wania, których celem byłoby wypełnienie luk istniejących w obecnym stanie wyposażenia. 
Z analizy aktualnego stanu wynika, że bez rozwiązania tych problemów niemożliwy jest dalszy 
postęp w zakresie adaptacji zawodu programisty. Liczyć się również należy z tym, że 
osiągnięcia techniczne, uzyskane jako zaspokojenie potrzeb powyższego problemu, będą mogły 
być zastosowane również w innych zawodach. Przede wszystkim chodzi tu o 2 podstawowe 
zagadnienia, takie jak: czytanie i pisanie.’ W 1973 r. staraniem prof. L. Łukaszewicza został 
zakupiony dla celów eksperymentalnych Optacon. Doświadczenia zdobyte w Zespole Nie
widomych Programistów Centrum Obliczeniowego PAN przy eksploatacji i szkoleniu w 
posługiwaniu się nim wskazują na wysoką przydatność tego urządzenia. Dalsze prace powinny 
polegać przede wszystkim na stworzeniu możliwości produkcji tego urządzenia w kraju, gdyż 
tylko w ten sposób może stać się ono przedmiotem powszechnego użytku dla niewidomych, 
ułatwiającym im naukę, studia i pracę zawodową.

W zakresie zapisu zaspokajającego nowe wymagania niewidomych i umożliwiającego dostęp 
do informacji znajdujących się w maszynie cyfrowej lub na nośnikach rpusi zostać opracowane 
odpowiednie urządzenie piszące. Istniejące w tej chwili brajlowskie terminale nie zaspokajają 
potrzeb niewidomych programistów. Urządzenia te są kosztowne (kilkanaście tysięcy dolarów 
za sztukę) j  są urządzeniami stacjonarnymi, sprzężonymi na stałe z emc, dlatego nie mogą być 
wyposażeniem indywidualnym i służyć jako podręczne narzędzie zapisu.

5. SFO RM UŁO W AN IE G ŁÓ W N EJ TEZY  N IN IE JS Z E J PRACY

Reasumując powyższe względy autor twierdzi, że elektryczna maszyna brajlowska w pełni 
zautomatyzowana, wyposażona w klawiaturę literową, prosta, mała, lekka, tania, pozwala na 
znaczny wzrost wydajności pracy niewidomego w zakresie programowania oraz w wielu innych 
zawodach.



II. ARGUMENTY, PROJEKTY I DOWODY

1. AN ALIZA  PRACY WIDZĄCEGO PROGRAM ISTY

Zgodnie z wynikami badań autora programiści otrzymują zadanie w formie zlecenia, które 
nie zawsze jest ściśle sprecyzowane. Często zadanie nakreślone jest w formie ogólnej. W tych 
przypadkach programista musi poprzez analizę problemu dojść do sformułowania algorytmu, 
posługując się posiadaną wiedzą oraz literaturą fachową z danego zakresu. Sformułowanie 
algorytmu wiąże się również z potrzebą konstruowania schematów blokowych, obrazujących 
przebieg obliczeń, doprowadzających-do zadanego celu. Ta faza pracy programisty kończy się 
schematem lub formą matematyczną, ściśle ustalającą sposób obliczeń.

Następną operacją jest zakodowanie ustalonego algorytmu we właściwym języku na 
określoną maszynę cyfrową. Tę fazę czynności kończy program, który pisany jest na specjal
nych formularzach. Uruchomienie programu wiąże się z wyperforowaniem jego treści na 
kartach lub taśmach papierowych, następnie pakiety kart lub taśmy czytane są przez maszynę 
cyfrową. W tej fazie zwanej kompilacją, maszyna sprawdza formalną poprawność wyperforo- 
wanego tekstu, tzn. dokonuje korekty w zakresie zachowania przez programistę wszystkich 
formalnych reguł, obowiązujących dla danego języka i danej maszyny cyfrowej. Lista błędów 
musi być zanalizowana przez programistę i skorygowana w formie poprawek. Formalnie po
prawny program może jeszcze zawierać błędy logiczne lub inne, które nie pozwolą na 
uzyskanie poprawnych wyników. Ta faza programowania przysparza najwięcej kłopotów 
programistom, wymaga bowiem ponownego przemyślenia założeń programu, przebiegu 
operacji itd. O ile błędy okażą się istotne, często zachodzi konieczność zmiany programu. 
Jeżeli program na danych wzorcowych lub bez tych danych, zależnie od swojej budowy, daje 
poprawne wyniki, można przystąpić do fazy końcowej, tzn. do sporządzania dokumentów 
końcowych.

Dokumenty końcowe składają się z:
— opisu problemu,

• — opisu algorytmu,
— schematów operacyjnych oraz komentarza,
— wydruku programu,
— opisu sposobu uruchamiania i użytkowania programu,
— opisu sposobu przygotowania danych,
— opisu sposobu interpretacji wyników.

2. OPIS CZYNNOŚCI PROGRAM ISTY PODCZAS SPORZĄDZANIA 
I KO RZYSTAN IA  Z DOKUMENTÓW

Podczas sporządzania poszczególnych dokumentów oraz korzystania z nich, typowe czyn
ności programisty opisane w rozdz. 1 autor ujmuje w następujący sposób:



16

— czytanie dokumentów przekazanych przez zleceniodawcę i czytanie literatury uzupeł
niającej,

— kreślenie schematów i sieci,
— pisanie algorytmu programu,
— perforacja programu,
— czytanie błędów,
— pisanie poprawek,
— czytanie wyników próbnych,
— pisanie danych,
— perforowanie danych,
— czytanie wyników,
— pisanie i kreślenie dokumentów końcowyćh.
Jak widać powyższe czynności sprowadzają się do czytania, pisania, kreślenia i perforacji.

3. A N A LIZA  PRACY N IEW IDOMEGO PROGRAM ISTY

Czytanie omówione w rozdz. 2 dotyczy dwóch rodzajów dokumentów:
— czytanie literatury i dokumentów zlecenia,
— odczytu dokumentów produkowanych przez emc.

3.1. P IERW SZY  RODZAJ CZYTAN IA

Niewidomy programista może zrealizować ten rodzaj czytania przy pomocy lektora lub 
posługując się Optaconem, tj. elektronicznym urządzeniem służącym do odczytu czarnego 
druku przez niewidomych. W przypadku konieczności odczytywania pisma ręcznego, np. w 
dokumentach zlecenia, pozostaje jedynie pomoc lektora, ponieważ odczyt za pomocą 
Optaconu jest prawie niemożliwy.

3.2. DRUGI RODZAJ CZYTAN IA

Drugi rodzaj czytania dotyczy wydruków produkowanych przez emc. Można tak samo, jak 
w przypadku czytania omówionego w punkcie 3.1, posługiwać się Optaconem lub korzystać z 
pomocy lektora. Można również uzyskać dostęp do pożądanych informacji, pomijając postacie 
wydruków emc. Wtedy informacje należy wyprowadzić na nośnik zewnętrzny, np. taśgię 
papierową, magnetyczną itd. Za pomocą urządzeń elektronicznych, tzn. czytników zaopa
trzonych w drukarki brajlowskie, można informacje wyprowadzić w formie wydruku brajlow
skiego. Autor stwierdza, że jest to pole do popisu dla inżynierów projektantów, którzy tego 
rodzaju zestawy urządzeń mogą zaprojektować i wykonać, pozwalając w ten sposób na 
usunięcie konieczności korzystania z pomocy lektora lub Optaconu.
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3.3. P ISAN IE

Niewidomy pisanie podczas programowania może rozwiązać posługując się urządzeniami 
piszącymi brajlem. Należy pamiętać, że jest to rozwiązanie, które oddziela niewidomego od 
osób widzących. Dlatego autor rekomenduje projektowanie i budowę urządzeń piszących 
brajlem, które mogłyby być sprzęgane z maszynami do pisania. Wówczas wszystkie dokumenty 
powstawałyby w dwóch wersjach, tj. czarnodrukowej i brajlowskiej. Tego typu maszyny 
sprzężone pozwalałyby w fazie wytwarzania dokumentów końcowych na bezpośrednie kory
gowanie przez niewidomego pisanych tekstów.

3.4. K R EŚLEN IE

Zdaniem autora kreślenie schematów blokowych sieci operacyjnych jest zadaniem trudnym, 
ponieważ przyrządy do kreślenia dla niewidomych, istniejące dotychczas, wytwarzają rysunek 
na odwrotnej stronie papieru i mogą być odczytywane dopiero po odwróceniu kartki. 
Natomiast kreślenie na folii, daje wprawdzie rysunek od razu po stronie kreślącego, lecz mało 
czytelny, tzn. kreślone Mnie są trudno wyczuwalne dotykiem.

Autor proponuje inne sposoby sporządzania schematów i sieci, jak np. umocowywanie na 
odpowiednich tabliczkach znaków i symboli programowania, wyciętych np. z tektury. Sposób 
ten jest kłopotliwy, wymaga bowiem sporej liczby przygotowanych z góry symboli. Również 
sposób umocowywania tych symboli wobec konieczności częstych zmian i poprawek w ramach 
sporządzonego schematu jest trudny. Koncepcja tabliczek z umocowywanymi symbolami ma 
jednak tę zaletę, że umożliwia korektę schematu. Należy więc poszukiwać rozwiązań 
technicznych, które by ten sposób usprawniły.

3.5. PERFO RO W AN IE

Perforowanie programów, poprawek, danych itd. z reguły wykonują sekcje dziurkowania, 
znajdujące się przy każdym ośrodku obliczeniowym, tak więc programista zwolniony jest od 
konieczności własnoręcznego perforowania. Problem perforowania nie przedstawia większej 
trudności dla niewidomych niż dla widzących, ponieważ nawet w przypadku własnoręcznego 
perforowania niewidomy programista jest w stanie obsłużyć odpowiednie urządzenia. Nie ma 
on jedynie możliwości natychmiastowego korygowania perforacji poprzez obserwację równo
legle powstającego wydruku kontrolnego. Autor tę trudność proponuje usunąć poprzez 
sprzężenie urządzenia perforującego z maszyną brajlowską lub wykorzystując Optacon ze 
specjalną kamerą, odczytującą wydruk, ukazujący się w trakcie perforowania.

4. W YPO SAŻEN IE STANOWISKA PRACY N IEW IDOMEGO PRO GRAM ISTY

Na podstawie analizy podanej w rozdz. 1—3 autor dochodzi do wniosku, że dla pełno
sprawnego wykonywania zawodu programisty przez niewidomego na jego stanowisku pracy
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musi znajdować się pewien zbiór urządzeń technicznych, pozwalających na osiągnięcie za
równo wysokiej wydajności, jak i samodzielności. Powyższy problem ilustruje rys. 1.

| 1 O trzym an ie z a d a n ia

Rys. 1. Schemat blokowy czynności niewidomego programisty

Brak któregokolwiek z urządzeń pomocniczych może być uzupełniony przez pomoc 
lektora, tak jak się to dzieje aktualnie. Podkreślić należy, że ograniczenie pomocy lektorskiej 
do minimum jest słuszne, ponieważ usamodzielnia niewidomego programistę. Wiąże się to ze 
wzrostem wydajności pracy oraz z usunięciem wielu innych kłopotów związanych z 
absorbowaniem drugiej osoby. Zbiór urządzeń pomocniczych, jak wynika z podanych analiz 
autora, sprowadza się do:

1) urządzenia Optacon, wyposażonego w różne kamery, co pozwala odczytywać wydruki w 
czasie ich powstawania lub teksty już wydrukowane,

2) elektrycznej automatycznej maszyny brajlowskiej sprzężonej z maszyną czarnodrukową 
lub pracującej samodzielnie.
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3) czytników kart i taśm perforowanych lub taśm magnetycznych sprzężonych poprzez 
dekodery zmieniające kody tych nośników na kod brajlowski,

4) tabliczek pomocniczych, służących do składania symbpli programowania w schematy,
5) magnetofonu lub dyktafonu, służących do sporządzania notatek pomocniczych lub 

szybkiego utrwalania fragmentów wybranych tekstów.
Model opisany przez autora jest w tej chwili modelem teoretycznym. Nie wszystkie jego 

elementy istnieją aktualnie. Jednakże autor na podstawie analizy eksploatacji poszczególnych 
urządzeń opracował założenia projektowe i techniczne dla skonstruowania brakujących 
urządzeń.

5. CECHY M ASZYNY DO PISAN IA  DLA NIEW IDOMYCH

Proponowana przez autora maszyna wytwarza tekst pismem brajla, który jest dostępny do 
odczytu bezpośrednio po jego napisaniu. Na biurku niewidomego podczas pracy znajduje się 
kilka urządzeń, takich jak magnetofon, dyktafon itp., w związku z czym nie jest wskazane, aby 
maszyna do pisania zajmowała wiele miejsca.

Szczupłość wydawnictw brajlowskich, brak tekstów specjalistycznych zmusza niewidomego 
do przepisywania systemem brajla znacznej ilości literatury. Z tego względu autor uważa, że 
stworzenie możliwości szybkiego pisania jest bardzo potrzebne.

Częsta konieczność wytwarzania tekstów pismem brajla przeznaczonych dla pojedynczego 
użytkownika, np.: studenta, naukowca itp. powoduje, że wiele osób widzących,' służących 
pomocą niewidomym podejmuje się przepisywania tekstów z czarnego druku na brajla. W tym 
celu osoby te uczą się pisma brajlowskiego i na obecnie dostępnych tabliczkach lub maszynach 
mechanicznych piszą skrypty, broszury itp. Praca ta jest żmudna, tzn. czasochłonna i nisko 
wydajna. Z tych względów proponowana przez autora maszyna ma możliwość użytkowania jej 
przez osoby widzące, np. przez bardzo sprawne maszynistki bez konieczności nauki alfabetu 
brajla. Wówczas proces przepisywania będzie usprawniony w wysokim stopniu, a ponadto 
powstanie możliwość wykorzystania wysokich kwalifikacji zawodowych maszynistek.

Niewidomi w swojej pracy wielokrotnie muszą posługiwać się maszynami czarnodrukowymi 
celem wytwarzania dokumentów nadających się do dalszego odczytania przez osoby widzące. 
Wielu niewidomych posiada biegłą umiejętność maszynopisania. Głównym problemem 
występującym w tym przypadku jest brak kontroli tekstu przez piszącego. Wystarczy chwila 
nieuwagi lub przerwa w pisaniu, aby straćić kontakt z treścią tekstu. Wówczas pomoc osoby 
widzącej jest niezbędna, co czyni pracę niewidomego niesamodzielną. Dlatego proponowana
maszyna mp możliwość sprzęgania jej z maszynami czarnodrukowymi tak, aby niewidomy
użytkownik mógł dysponować tekstem brajlowskim równolegle powstającym z tekstem 
czarnodrukowym. Tekst brajlowski w tym przypadku może spełniać rolę tekstu korekcyjnego 
lub równolegle powstającego dokumentu dostępnego bezpośrednio dla niewidomych.

W pracach niewidomych programistów zachodzi potrzeba odczytywania informacji 
zawartych na różnych nośnikach, takich jak: perforowane karty, taśmy itp. Proponowana 
maszyna ma możliwość sprzęgania jej z czytnikami wyżej wspomnianych nośników celem
odczytania informacji i przepisania jej w alfabecie brajla. Dotyczy to również możliwości
sprzęgania maszyny z maszynami cyfrowymi w tym samym celu.

Często w pracy niewidomego występuje potrzeba uzyskiwania tekstów brajlowskich w kilku
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kopiach. Przy użyciu istniejących urządzeń piszących jest to niemożliwe i sprowadza się do 
konieczności wielokrotnego przepisywania. Proponowana maszyna usuwa tę trudność. Ma ona 
możliwość łączenia wielu egzemplarzy w sieci. W takiej sieci kilka maszyn wytwarza jedno
cześnie potrzebną liczbę egzemplarzy tekstu brajlowskiego.

Niewidomi pracownicy umysłowi ze względu na ich niewielką liczbę i różnorodność 
zawodową pracują pojedynczo w swoich zakładach pracy, wyposażeni w indywidualny sprzęt. 
Ważki staje się problem zaprojektowania dla nich takich urządzeń pomocniczych, aby były one 
tanie.

Fakt, że jeden niewidomy pracuje w pokoju z kilkoma osobami widzącymi, powoduje, że 
urządzenia, z których korzysta, nie mogą działać zbyt głośno. Przeszkadza to bowiem 
współpracownikom i wprowadza niemiłą atmosferę. Niewidomy, zdany w znacznym stopniu 
na pomoc kolegów, musi dbać o dobry kontakt z otoczeniem i starać się o miłą, przyjacielską 
atmosferę.

Problem wyciszenia hałasu pracującej maszyny jest również bardzo ważny. Studenci 
notujący wykłady czy uczniowie korzystający jednocześnie z kilkunastu maszyn mogliby 
zupełnie zagłuszyć swego nauczyciela, o ile konstruktorzy nie zwróciliby na tę sprawę szcze
gólnej uwagi.

Niewidomy pracownik korzysta z pomocy lektora zarówno w miejscu pracy, jak i w domu. 
Specyfika pracy niewidomego wymaga od niego poświęcenia znacznej ilości czasu pozasłu
żbowego na przygotowanie i rozwiązanie zadań planowych oraz naukę. Często z urządzeń 
pomocniczych korzysta w zakładzie pracy i w domu. Z tego powodu wszystkie te urządzenia, 
w tym również i maszyna, muszą mieć charakter sprzętu przenośnego, o niewielkim ciężarze.

Reasumując podane powody autor stwierdza, że proponowana maszyna, aby mogła 
zaspokoić rzeczywiste potrzeby niewidomych i być optymalnie dostosowaną do specyfiki ich 
pracy, musi być: mała, w pełni zautomatyzowana, szybka, lekka, cicha i tania, z bezpośrednim 
odczytem pisanego przez nią tekstu oraz klawiaturą maksymalnie zbliżoną do układu klawiatur 
maszyn czarnodrukowych.

6. Z A ŁO ŻEN IA  DO PRO JEKTO W A N IA  M ASZYNY DO PISAN IA

Z rozważań autora wynika, że maszyna projektowana musi być maszyną elektryczną, 
ponieważ zastosowanie napędów elektromechanicznych umożliwi sterowanie jej pracą i 
osiągnięcie tych cech, o których była mowa. Problem dostępności do tekstu pisanego należy 
rozwiązać poprzez takie zaprojektowanie obudowy i rozmieszczenia strefy pisania, aby nie 
było elementów konstrukcyjnych, które by przesłaniały powstający tekst. Pismo jest tłoczone 
od dołu tak, aby znaki brajlowskie ukazywały się na wierzchu. Wówczas wysunięcie papieru 
spowoduje wyjście części zapisanej poza strefę pisania i jest dostępne do odczytania dotykiem. 
Pod papierem zapisanym znajduje się „pó łka" (część obudowy mechanizmów wewnętrznych), 
która stanowi stolik odczytowy. Papier zapisany pismem brajlowskim jest dostępny do 
odczytu, jeżeli opiera się na równej, gładkiej i sztywnej powierzchni. Możliwość odczytywania 
tekstu zaraz po jego napisaniu jest istotna dla sprawności eksploatacji maszyny, ponieważ 
pozwala na bieżące śledzenie tekstu i dokonywanie ewentualnej korekty. Tak więc konstruktor 
pamiętał o tym fakcie i stosownie do niego zaprojektował kształt zewnętrzny obudowy 
maszyny oraz, o właściwym względem obudowy, umieszczeniu strefy pisania.
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Papier podawany do strefy pisania wchodzi do niej z przodu, t2n. od strony osoby piszącej i 
jest wyprowadzany na ty ł maszyny. Wówczas część papieru już zapisana jest rozłożona na 
tylnej powierzchni obudowy, dostępna do odczytu i nie przesłania klawiatury. Podawanie 
papieru jest zrealizowane w dwojaki sposób.

Pierwszy sposób jest podobny do systemów podawania papieru w już istniejących 
maszynach mechanicznych. Polega on na podawaniu papieru z wałka wewnętrznego, na który 
uprzednio została nawinięta kartka papieru. W trakcie pisania rozkaz „wysuw papieru" 
powoduje obrót wałka o określony kąt. Kąt ten pomnożony przez promień wałka daje 
wielkość wysuwu papieru, która w przypadku pisma brajla jest nie mniejsza niż 10 mm.

Drugi sposób podawania papieru wynika z potrzeby pisania tekstów długich, co ma istotne 
znaczenie wtedy, gdy maszyna jest zdalnie sterowana, np. z czytników, emc itd. W tym 
przypadku podawanie papieru z wałka wewnętrznego jest niewskazane, ponieważ ilość papieru 
nawiniętego na wałek jest nieduża i ograniczona wymiarami kart papieru brajlowskiego 
(350 x 250 mm). Przy 10 mm wysuwie z zachowaniem marginesów u góry i u dołu kartki 
oznacza to, że tekst może zawierać tylko 30 wierszy. Przy zdalnym sterowaniu tekst prze
chodzący z linii sterującej może być dłuższy. Wówczas obsługujący musiałby wyłączyć 
sterowanie, zmienić kartkę i powtórnie je włączyć. Czynność ta może być w pewnych 
sytuacjach, np. podczas sterowania maszyny z emc, kłopotliwa, dlatego drugi sposób 
podawania papieru umożliwia posługiwanie się długimi pasmami papieru, podobnie jak to ma 
miejsce w drukarkach współpracujących z emc. Wymiary zewnętrzne zrolowanego długiego 
pasa papieru są tak duże, że umieszczenie go we wnętrzu obudowy maszyny byłoby niecelowe, 
ponieważ zwiększałoby to wymiary obudowy. Dlatego drugi sposób zasilania polega na 
podawaniu pasa papieru z rolki zewnętrznej, umieszczonej w odpowiednich uchwytach ponad 
klawiaturą. Takie umieszczenie rolki zewnętrznej utrudnia bieżący odczyt powstającego tekstu 
oraz korzystanie z klawiatury. Pamiętać jednak należy, że posługiwanie się rolką zewnętrzną 
ma miejsce wówczas, gdy maszyna pracuje w charakterze dalekopisu zdalnie sterowanego i 
wtedy nie zachodzi konieczność używania klawiatury maszyny lub bieżącej kontroli tekstu 
przez użytkownika. Tak więc drugi sposób podawania papieru jest przede wszystkim wykorzy
stywany przez programistów. •

Niewielkie wymiary maszyny autor osiągnął rezygnując z karetkowego systemu. Przy 
rozwiązaniu karetkowym należy pamiętać, że obszar zajmowany przez maszynę powiększa się 
o krańcowo prawe i lewe wysunięcie karetki. Większość tekstów brajlowskich zawiera ok. 40 
znaków w wierszu. Szerokość znaku brajlowskiego wraz z odstępem międzyliterowym wynosi 
6 mm, a według norm amerykańskich 1/4 cala, tj. ok. 6,3 mm. A więc wiersz, który zawiera 40 
znaków, ma długość części zapisanej 240 mm lub 10 cali, tj. 254 mm. Wynika stąd dość 
znaczny wymiar karetki. Jeżeli bowiem uwzględnimy marginesy, obudowę karetki, pokrętła 
wałka itd., wyniesie to jak np. w maszynie Pichta 370 mm. Dla tej samej maszyny Pichta 
odległość krańcowego lewego i prawego jej położenia wynosi 610 mm. Wymiary te ulegają 
znacznemu zmniejszeniu przy zastosowaniu systemu z ruchomą głowicą piszącą. W tym przy
padku wymiary maszyny są nieco większe od szerokości kartki i np. dla maszyny Perkinsa o 
szerokości kartki 285 mm wymiary zewnętrzne maszyny wraz z pokrętłami wałka wynoszą 
385 mm. Jak widać z zestawienia przy większej szerokości kartki maszyna Perkinsa zajmuje 
znacznie mniejszy wymiar przestrzeni. Kartka Pichta -  kartka Perkinsa: 280 — 285 mm, prze- 
strżeń Pichta — przestrzeń Perkinsa: 610 — 385 mm. Zysk przestrzeni maszyny Perkinsa w 
stosunku do maszyny Pichta wynosi 225 mm. Już to krótkie zestawienie przemawia zdecydo
wanie za rozwiązaniem bezkaretkowym. ,
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Klawiatura maszyny dla zapewnienia szybkiej obsługi jest wyposażona w przyciski 
funkcyjne, sterujące wszystkimi operacjami pomocniczymi podczas pisania. W rozmieszczeniu 
tych przycisków można kierować się doświadczeniem zdobytym w eksploatacji urządzeń 
dalekopisowych i innych elektrycznych maszyn do pisania. Do pełnej obsługi potrzeba 7 
manipulatorów: 2 manipulatory określające lewy i prawy margines, przycisk powodujący 
powrót do początku wiersza i przycisk powrotu o jedną literę, umieszczane są zazwyczaj z 
lewej strony klawiatury tak, że przycisk powrotu do początku wiersza znajduje się poniżej 
przycisku powrotu o literę. Z prawej strony klawiatury zazwyczaj umieszczane są: przycisk 
wysuwu papieru, a pod nim przycisk podwójnego rozkazu: wysuwu papieru i powrotu do 
początku wiersza. Obok klawiatury umieszczany jest również przełącznik główny włączający 
maszynę do sieci oświetleniowej.

Klawiatura maszyny jest klawiaturą elektryczną znakową. Wadą dotychczas produkowanych 
maszyn jest to, iż ich klawiatury są mechaniczne, tzn., że siła nacisku palców piszącego poprzez 
układ dźwigni powoduje tłoczenie znaków brajlowskich. Fakt ten wywołuje szybkie 
zmęczenie piszącego. Poważne zmniejszenie wysiłku fizycznego przez zastosowanie napędów 
elektromechanicznych wpływa na wydajność pracy piszącego. Stąd wniosek, że klawiatura 
powinna zawierać przyciski, których naciśnięcie powodować ma jedynie zamknięcie obwodów 
elektrycznych a nie pracę fizyczną. Tak właśnie autor rozumie określenie: klawiatura elek
tryczna. Klawiatury maszyn mechanicznych Pichta i Perkinsa składają się z sześciu klawiszy 
odpowiadających poszczególnym punktom 6-punktowego systemu brajlowskiego. Piszący, aby 
napisać określony znak alfabetu, musi położyć palce na klawiszach tych punktów, które 
wchodzą w skład danego znaku. Koduje on w pamięci znaki brajla i później dokonuje zapisu 
znaku przez jednoczesne naciśnięcie odpowiednich klawiszy. Opisany fakt powoduje małą 
prędkość pisania, zależną w wielkim stopniu od biegłości piszącego. Nie przekracza ona pięciu 
znaków na sekundę. Wysiłek intelektualny potrzebny do szybkiego kodowania znaków 
brajlowskich przyśpiesza proces zmęczenia piszącego i obniża jego tempo pracy. Dla usunięcia 
omówionych wad klawiatura maszyny jest wyposażona w przyciski znakowe. Naciśnięcie 
dowolnego jednego przycisku powoduje wytłoczenie całego odpowiedniego znaku pisma 
brajla, podobnie jak w czarnodrukowych maszynach literę lub znak pisemny otrzymujemy 
poprzez naciśnięcie tylko jednego przycisku. Tak właśnie autor rozumie określenie przycisk 
znakowy. Oznacza to, że klawiatura składa się nie z sześciu; lecz kilkudziesięciu przycisków. 
Doświadczenia wynikające z eksploatacji maszyn do pisania wskazują, że przyciski te powinny 
być rozmieszczone w kilku rzędach tak, aby 10 palców piszącego miało do nich łatwy dostęp. 
W takim układzie klawiatura zapewnia dużą szybkość pisania tak bardzo potrzebną 
niewidomym.

Używanie klawiatury przez osoby widzące lub niewidomych z umiejętnościami maszyno
pisania sugeruje, że układ przycisków powinien być maksymalnie zbliżony do układu w 
powszechnie używanych maszynach do pisania. Wówczas w większym stopniu będzie można 
wykorzystać wysokie kwalifikacje maszynistek widzących oraz umiejętność biegłego maszyno
pisania wielu niewidomych. Jednocześnie autor podkreśla, że taka koncepcja budowy 
klawiatury ma duży walor dydaktyczny, pozwalający niewidomym na naukę maszynopisania. 
Niewidomy pracuje samodzielnie i bez pomocy lektora orientuje się, który przycisk na 
klawiaturze powoduje wytłoczenie danej litery. Klawiatury powszechnie używanych maszyn 
mają ok. 46 przycisków. Wszystkich znaków dostępnych w 6-punktowym systemie alfabetu 
brajlowskiego jest 63. Można więc je wszystkie umieścić na jednej klawiaturze dodając piąty 
rząd przycisków ponad znajdującymi się już czterema rzędami. W ten sposób wszystkie 
kombinacje dostępne w piśmie brajla znajdą się na klawiaturze. Klawiatura taka będzie miała
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charakter uniwersalny. W różnych językach, np. w arabskim, rosyjskim, angielskim, niemieckim 
itd. znaki brajla są jednakowe. Mają jedynie inną interpretację. Na przykład znak składający się 
z punktów 1, 6 oznacza w języku polskim'„ą", w rosyjskim „e” , w arabskim „alif", a np. znak 
o punktach: 2, 4, 6 oznacza w języku polskim „ś", w rosyjskim „a ” , niemieckim „o ", w 
arabskim „szim", a w oznakowaniu muzycznym ten sam znak odpowiada „a ćwierćnucie". 
Klawiatura z 63 przyciskami rozszerzy w znacznym stopniu różnorodność zastosowań 
maszyny, która bez żadnych zmian technicznych będzie służyć niewidomym na całym świecie 
zarówno do pisania tekstów literackich, jak i nut, notacji matematycznych itp.

Omówione w poprzednim rozdziale potrzeby uzyskiwania kontrolnych tekstów brajlowskich 
dla śledzenia procesu pisania podczas posługiwania się przez niewidomych czarnodrukowymi 
maszynami, potrzeba sprzęgania proponowanej maszyny z czytnikami komputerowych 
nośników informacji oraz z maszynami cyfrowymi, potrzeba łączenia maszyny w sieci celem 
powielania egzemplarzy tekstów brajla, wskazują na konieczność zaprojektowania maszyny 
zdalnie sterowanej. Oznacza to dla autora, że wszystkie manipulacje związane z eksploatacją 
maszyny powinny być sterowane elektrycznie. Potrzeba łączenia maszyn w sieci wskazuje 
dodatkowo na rodzaj sterowania. Jeśli bez przełączania systemu pracy jedna z maszyn podczas 
pisania jest nadajnikiem, a inne odbiornikami i na odwrót, to, według autora, cechą sterowania 
musi być jego zwrotność. Maszyna musi być tak zaprojektowana, aby mogła być urządzeniem 
nadawczo-odbiorczym. Autor rozwiązał ten problem poprzez wprowadzenie systemu 
sterowania zwarciowego, tzn. wszystkie obwody elektromechaniczne maszyny reagują na 
zwarcia ukazujące się w odpowiednich punktach tych obwodów. Autor ustalił wspólny punkt 
odniesienia dla wszystkich obwodów maszyny (umowne zero — ,,0") i do tego punktu zwierane 
są końce sterujące obwodów. Gniazda zdalnego sterowania mają wyprowadzone „0 " maszyny i 
wszystkie końcówki obwodów. Aby ułatwić łączenie maszyn w wieloelementowe sieci każda z 
nich ma 2 gniazda zdalnego sterowania połączone równolegle. W ten sposób posługując się 
łączeniowymi kablami zaopatrzonymi w styki, w których poszczególne kontakty łączone są ze 
sobą według systemu 1 — 1, 2 — 2, 3 — 3 itd., łączy się maszyny w łańcuchy o dowolnej 
liczbie elementów. Ten sam typ kabli można stosować do łączenia maszyn z czytnikami, co 
pozwala na wyższą standaryzację osprzętu stowarzyszonego z maszyną. Liczba linii prze
syłowych w kat^u jest dostosowana do liczby rozkazów sterujących maszyną. Aby nie 
rozbudowywać systemu dekodowania sygnałów sterujących, autor ustalił przydział poszcze
gólnych linii dla poszczególnych rozkazów. Maszyna zawiera 6 rozkazów odpowiadających 
sześciu obwodom wyzwalającym igły tłoczące punkty alfabetu brajla. Ponadto w linii znajdują 
się rozkazy:

— odstępnik,
— cofnięcie o literę,
— powrót do początku Y/iersza,
— wysuw papieru.

Tak więc kabel ma razem 10 linii sterujących z końcówką zera, co oznacza konieczność 
zastosowania 11 przewodów. Autor sugeruje, że przy sprzężeniu maszyny z czytnikami infor
macji w kablu sterującym powinna znaleźć się dodatkowa linia dla przesyłania rozkazów 
stopowania czytnika. Rozkaz ten jest konieczny dla zatrzymania napływu informacji z 
czytnika w chwili, kiedy maszyna jest niezdolna do jej przyjmowania, np. podczas powrotu 
głowicy piszącej do początku wiersza. Rozkaz: „czytnik stop" jest-generowany w momencie 
przesuwu głowicy piszącej i likwidowany w czasie spoczynkowym głowicy, kiedy przygo
towana jest ona do tłoczenia znaku brajlowskiego. Wynika stąd, że co najmniej 12 przewodów i 
końcówek powinno znajdować się w kablach łączeniowych i gniazdach sterujących. W przy
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padku sprzęgania maszyny czarnodrukowej z maszyną brajlowską autor analizuje 2 systemy 
sprzężenia. Pierwszy z nich polega na zaprojektowaniu przystawki kontaktowej do klawiatury 
maszyny czarnodrukowej tak, aby przyciśnięcie każdego przycisku klawiatury dawało sygnał 
elektryczny. Sygnały te muszą być w dalszym ciągu przekodowane na system brajla, ponieważ 
tylko w tej postaci mogą się stać sygnałami rozkazowymi maszyny. Gdyby matryce kodujące 
miały znajdować się w maszynie, wówczas linia łącząca maszynę czarnodrukową z brajlowską 
musiałaby mieć kilkadziesiąt przewodów dla każdego sygnału oddzielnie. Dlatego' sposób ten 
jest niecelowy i sprzeczny z założeniami sterowania omówionymi powyżej. Z tego względu 
drugi sposób polegający na zakodowaniu znaków w maszynie czarnodrukowej jest jedynie 
użyteczny. Oznacza to, że zbiór kontaktów klawiatury czarnodrukowej musi być zakodowany 
,,na miejscu", tj. we wnętrzu maszyny w formie kodu 6-bitowego, przy czym wkładka 
kontaktowa w maszynie powinna mieć również dodatkowe przyciski funkcyjne, generujące 
rozkazy, sterujące pracą przesuwu głowicy i wysuwu papieru. Jest to bardzo ważne, ponieważ 
niewidomy piszący na maszynie czarnodrukowej nie powinien odrywać się od pisania w celu 
manipulowania maszyną brajlowską, lecz powinien mieć możliwość manipulowania nią z 
klawiatury, na której w danej chwili znajdują się palce jego rąk.

Maksymalna prędkość pisania uzyskiwana przez biegłe maszynistki wynosi nieco poniżej 
600 uderzeń na minutę, tj. ok. 10 znaków na sekundę. Prędkość przesyłania znaków przez 
wolne czytniki lub emc wówczas, kiedy steruje ona dalekopisem, wynosi ok. 12 znaków na 
sekundę. Oznacza to, że maszyna brajlowska, dostosowana do obsługi przez kwalifikowane 
maszynistki lub sprzęgana z czytnikami i emc musi mieć prędkość pisania nie mniejszą niż 12 
znaków na sekundę. Celem szybkiego uzyskiwania tekstów brajlowskich byłoby wskazane, aby 
prędkość pisania była jak największa. Jednakże przekroczenie prędkości kilkunastu znaków na 
sekundę powodowałoby znaczne spiętrzenie trudności technicznych przy realizacji takiego 
celu. Z drugiej strony potrzeba bardzo szybkiego pisania z prędkością kilkudziesięciu znaków 
na sekundę ma znaczenie jedynie w sytuacji automatycznego drukowania dużych tekstów 
nadawanych z szybkich czytników. Jest to istotne w elektronicznych drukarniach brajlowskich, 
gdy potrzefcna jest bardzo wysoka wydajność. Według autora celowe jest rozdzielenie problemu 
urządzeń piszących na szybkie, wysoko wydajne, o dużej złożoności konstrukcyjnej, i 
wolniejsze, dostosowane do potrzeb masowego użytkownika, dla którego prędkość ok. 12 
znaków na sekundę jest w pełni zadowalająca.

Omówione w poprzednim rozdziale warunki pracy niewidomych zmusiły autora do 
zwrócenia uwagi na poszukiwanie takich rozwiązań technicznych, aby maszyna mogła być w 
rezultacie lekka, cicha i tania. Nie można tych warunków bliżej sprecyzować, ponieważ zależą 
one od bardzo wielu czynników. Autor zaleoa, aby projektując wszystkie elementy i 
podzespoły maszyny pamiętać o nich. O ile projektowana maszyna ma w pełni zadowolić 
nowoczesne wymagania niewidomych, to poza walorami eksploatacyjnymi, o których już 
była mowa, nie powinna ona przekraczać przynajmniej w znacznym stopniu tych parametrów: 
ciężaru, głośności i ceny, które osiągnięto w produkowanych obecnie maszynach mecha
nicznych. Ciężar maszyny Pichta wynosi 4,5 kg, Perkinsa — 5,6 kg. Głośność maszyny Perkinsa 
ze wspomaganiem elektrycznym wynosi ok. 80 dB. Cena maszyny Pichta -  ok. 60 dolarów 
USA, Perkinsa — 250 dolarów USA. Głośność 80 dB równa mniej więcej głośności częrno- 
drukowych maszyn jest zdecydowanie za duża. Zdaniem autora głośność maszyny nie powinna 
przekraczać 36 dB. Warunek głośności mający tak poważne znaczenie dla użytkownika ma
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decydujący wpływ na rozwiązania konstrukcyjne oraz rodzaj zastosowanych materiałów. 
Należy pamiętać, że praca maszyny jest impulsowa. Autor wyróżnia 3 stany pracy:

1.) Stan spoczynku, w którym pobór mocy ze źródła zasilania powinien być jak naj
mniejszy, ponieważ w bilansie czasowym stan ten jest dominujący i w znacznym stopniu 
decyduje o ilości pobieranej energii, co ma wpływ na koszt eksploatacji. Podczas pracy ciągłej 
stan spoczynkowy redukuje się do 0, ale przypadki pracy ciągłej są, statystycznie rzecz biorąc, 
rzadkie u masowego użytkownika. Natomiast podczas tworzenia tekstu lub przepisywania z 
notatek, czas spoczynkowy przekracza 50% ogólnego czasu pracy maszyny.

2) Stan tłoczenia, w którym odbywa się tłoczenie znaków pisma brajla oraz wycofanie 
igieł tłoczących do pozycji wyjściowych. W czasie tego stanu układy transportujące i układy 
wysuwu papieru muszą być zablokowane. W przeciwnym razie mogłoby dojść do ruchu 
głowicy lub papieru w momencie, gdy igły byłyby wtłoczone w papier. Spowodowałoby to 
uszkodzenie papieru, co jest niedopuszczalne. Czas stanu tłoczenia można obliczyć 
następująco. Jeżeli przyjmiemy prędkość maksymalną ok. 12 znaków na sekundę, to czas 
napisania jednego znaku wyniesie ok. 80 milisekund. Posługując się analogią do urządzeń 
dalekopisowych można przyjąć, że maszyna powinna zużyć na tłoczenie i powrót igieł ok. 
40 milisekund. Stąd wynika wskazówka dotycząca prędkości zadziałania układów 
napędowych igieł. Jeżeli przyjmiemy, że czas napędu igły równa się w przybliżeniu czasowi 
powrotu do jej pozycji początkowej, układy napędowe powinny mieć czas działania nie 
dłuższy niż 20 milisekund. Natomiast mechanizmy powrotu igieł powinny również wykonać 
swoją pracę w czasie nis dłuższym niż 20 milisekund.

3) Stan przesuwu. Autor wyróżnia 3 rodzaje przesuwu:
— przesuw o literę w przód,
— przesuw o literę w tył,
— przesuw w tył do początku wiersza.
Rodzaj drugi z punktu widzenia użytkownika nie jest istotny. Czas dokónywania tego 

przesuwu nie jest krytyczny, ponieważ korekty, do których ten stan pracy maszyny jest 
używany, biorąc statystycznie, nie stanowią istotnej części czasu pracy maszyny.

Rodzaj trzeci jest wielokrotnością rodzaju drugiego, ponieważ powrót do początku wiersza 
składa się z wielokrotnych powrotów o jedną literę, zależnie od tego, w którym miejscu 
wiersza został wydany rozkaz powrotu. Czas powrotu wpływa na użytkową prędkość pisania. 
Składa się on z czasu pisania poszczególnych liter oraz czasu powrotu. Wpływ czasu powrotu 
na wydajność pisania zależy jednak od długości wierszy i jest zmienny. Z tego względu jest on 
również istotny. Na ogół przyjmuje się w dalekopisach, że czas powrotu o literę jest równy lub 
nieco mniejszy niż czas przesuwu w przód.

Rodzaj pierwszy w zasadniczy sposób decyduje o prędkości pisania. Z powyższych wyliczeń 
wynika, że przy zachowaniu prędkości 12 znaków na sekundę, czas przeznaczony na przesuw o 
literę w przód powinien być nie większy niż 40 milisekund. Pamiętać należy, że szerokość 
znaku brajlowskiego wynosi według norm europejskich 6 mm, a więc prędkość przesuwu 
głowicy piszącej w przód musi być nie mniejsza niż 6 mm na 40 milisekund.

Wysuw papieru powinien być dokonany w czasie, w którym głowica pisząca powraca do 
początku wiersza. Nie byłoby bowiem strat czasu wynikających z oczekiwania maszyny na 
zakończenie wysuwu papieru, aby rozpocząć pisanie następnego wiersza. Czas powrotu 
głowicy, jak podano wyżej, jest zmienny i zależy od miejsca w wierszu, z którego głowica
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powraca. Jeżeli uwzględnimy, że zsynchronizowana praca wałka wysuwu papieru z powrotem 
głowicy piszącej jest szczególnie istotna podczas sterowania maszyny z czytników, to należy 
ustalić krytyczny przypadek tego synchronizmu. Czas wysuwu papieru trzeba przyrównać do 
czasu powrotu głowicy po napisaniu pewnej liczby znaków, przy tym liczbę znaków należy 
krytycznie ustalić. Analizując teksty wydruków programów można stwierdzić, że niezwykle 
rzSdko mamy do czynienia z rozkazami krótszymi niż 5 znaków. Teksty literackie wykazują 
pod tym względem jeszcze lepsze właściwości. Dlatego celowe jest uznanie czasu powrotu
5-literowego jako czas krytyczny. Wynika stąd czas wysuwu papieru równy 200 milisekundom. 
Wałek podawczy powinien obrócić się o kąt powodując wysuw papieru o 10 mm.

Dla niewidomego użytkownika istotna jest sygnalizacja dźwiękowa. Powinna ona dotyczyć 
dwóch faktów:

1) Zbliżanie się do końca kartki. Zbliżanie to powinno być zasygnalizowane na 2 wiersze 
przed końcem, ponieważ wiersz brajlowski jest dosyć krótki (ok. 40 znaków) i piszący może 
nie zmieścić się z umieszczeniem zakończenia zdania w jednym wierszu. Z tego względu za
rezerwowanie dwu wierszy na dokończenie tekstu jest konieczne.

2) Sygnał zbliżania się do marginesu prawego. W maszynie Pichta sygnał ten ustawiony jest 
na pięciu znakach przed końcem wiersza, w maszynie Perkinsa na siedmiu znakach, w 
maszynach czarnodrukowych różnych typów na ok. siedmiu znakach. Wobec częstego 
posługiwania się przez niewidomych skrótami brajlowskimi, tj. swojego rodzaju stenografią, 
sygnalizacja nieco mniejsza niż w maszynach Perkinsa lub czarnodrukowych wydaje się 
autorowi dopuszczalna. Ponieważ zagadnienie to nie przedstawia konstrukcyjnie większych 
trudności, ustalić można wstępnie odległość sygnału od marginesu na 6 znaków, co z punktu 
widzenia reguł przenoszenia wyrazów w języku polskim wydaje się zupełnie wystarczające. 
Prawy margines powinien mieć możliwość wydawania rozkazu powrót do początku wiersża i 
wysuw papieru. Rozkaz ten będzie szczególnie potrzebny podczas automatycznego pisania, 
przy sterowaniu z czytników itd. Wówczas bowiem bez interwencji użytkownika maszyna sama 
przerwie napływ informacji (czytnik stop) i przygotuje nowy wiersz do zapisu.

Z powyżej omówionych powodów oraz analiz rozdziałów poprzednich wynika, że maszyna 
powinna mieć cechy sprzętu przenośnego. Kształt zewnętrzny możliwie płaski, aby mieściła 
się w przenośnej walizce i była wygodna w transporcie.

Zasilanie maszyny powinno być dostosowane do podłączania do sieci oświetleniowej. 
Maszyna jako sprzęt bezpośredniego użytkowania powinna mieć według polskich norm 
elektrycznych pierwszą klasę jakości izolacji oznaczoną [□]. Sprawa ta jest ważna ze względu na 
przepisy bhp.

7. SCHEMAT BLOKOW Y M ASZYNY

Schemat blokowy maszyny ilustruje rys. 2. Blok pierwszy jest klawiaturą główną, połączoną 
konstrukcyjnie z całością maszyny. Drugi przedstawia układ kodowania znaków znajdujących 
się na klawiaturze. Z bloku drugiego otrzymujemy znaki kodowane w formie 6-bitowego kodu 
brajlowskiego. Trzeci przedstawia układ wykonawczy, realizujący tłoczenie znaków Braille'a 
na papierze. Czwarty reprezentuje układ napędu elementu wykonawczego, wykonującego t ło 
czenie. Piąty przedstawia układ napędu powodujący wysuw pap;--u. Szósty reprezentuje sys
tem sterowania całą maszyną. Realizacja konstrukcyjna wszystkich sześciu bloków stwarza 
całość, której cechy są zgodne z wytycznymi omówionymi w rozdz. 5.
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Rys 2. Schemat blokowy maszyny

7.1. KLAW IATURA

Zgodnie z oceną autora klawiatura powinna być taka, aby dawała możliwość wygenero
wania wszystkich 63 znaków kodu brajlowskiego oraz sygnałów sterujących napędami 
maszyny. Autor zanalizował 2 warianty klawiatury.

7.1.1. Klawiatura z 63 przyciskami

W takiej klawiaturze każdy przycisk powoduje wygenerowanie jednego ze znaków kodu. 
Zaletą klawiatury jest stałość rozmieszczenia poszczególnych znaków. Użytkownik musi 
zapamiętać położenie poszczególnych znaków, następnie musi nabrać sprawności ruchowej, 
polegającej na szybkim natrafieniu palcem na właściwy przycisk. Podczas dwuręcznego pisania 
palce użytkownika w pozycji wyjściowej spoczywają na drugim od dołu rzędzie przycisków. 
W trakcie pisania palce przesuwane są na niższy lub wyższy rząd. W ten sposób w bezpośrednim 
zasięgu piszącego znajduje się 30 znaków. Ponieważ ta liczba znaków nie wystarcza, palce 
krańcowe piszącego — małe place lewej ręki, używane są do obsługi dodatkowych przycisków 
umieszczonych na krańcach rzędów. Rzadziej używane znaki znajdują się w rzędzie czwartym. 
W czarnodrukowych maszynach do pisania podnośnik (litara mała i duża) powoduje zmianę 
rodzaju znaku generowanego z danego przycisku. W systemie brajlowskim, przyjętym na całym 
świecie, nie ma liter dużych i małych. Zmiana wielkości litery odbywa się poprzez zasygnalizo
wanie obecności dużej litery specjalnym znakiem „znak dużej litery", po czym następuje tekst 
pisany zwykłymi literami. Podobnie rozwiązany jest problem cyfr. Cyfry w alfabecie braj
lowskim reprezentowane są przez litery. Cyfrom od 1 do 9 odpowiadają litery od a do i, zeru 
odpowiada litera j. Litery te, o ile mają oznaczać cyfrę, poprzedzone są znakiem cyfrowym. 
W omawianym wariancie klawiatury nie jest używany podnośnik jako urządzenie kluczujące 
rodzaj znaków. Konsekwencją tej decyzji jest konieczność wzbogacenia klawiatury o liczbę 
znaków dopełniających ich ogólną liczbę do 63. Gdyby zachować układ czterorzędowy, każdy 
rząd miałby 16 przycisków. Tak długie rzędy zmuszałyby użytkownika do przesuwania dłoni 
z pozycji podstawowej w lewo lub w prawo, aż o 3 przyciski.
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Innym rozwiązaniem jest umieszczenie zbioru znaków w pięciu rzędach, po 12 lub 13 
znaków. Wówczas podstawowa strefa robocza, obejmująca rzędy drugi, pierwszy, trzeci, 
uległaby minimalnej zmianie w stosunku do klawiatur czarnodrukowych maszyn do pisania. 
Zwiększyłaby się funkcja palców krańcowych o jeden przycisk w rzędzie. Znaki specjalne, 
rzadziej używane, znajdują się w rzędach czwartym i piątym, co również jest zgodne z ogólnym 
przyzwyczajeniem użytkownika maszyn do pisania. Ilość nowych skojarzeń potrzebna przy 
eksploatacji tego typu klawiatury wydaje się niewielka, co pozwala sądzić, że taki układ 
przycisków byłby dość szybko biegle opanowany przez użytkownika. Jednocześnie tego typu 
układ przycisków pozwala na uproszczenie układu kodującego, ponieważ nie wymaga ele
mentów przełączających w matrycy kodującej znaki. System opisany wykorzystano w modelu 
eksperymentalnym.

7.1.2. Drugi wariant klawiatury

Polega on na zachowaniu pełnej zbieżności rozkładu przycisków klawiatury z klawiaturami 
powszechnie używanych maszyn do pisania. Zaletą tego wariantu jest jego niezmienność 
geometryczna w stosunku do zwykłych maszyn, co pozwala na wykorzystanie pełnej biegłości 
ruchowej pisania bez patrzenia na klawiaturę. W klawiaturach maszyn do pisania liczba przy
cisków waha się od 43 do 45. Liczba znaków przełączanych za pomocą podnośnika w tych 
klawiaturach wynosi (w zależności od firmy) od 15 do 17, nie licząc liter. Wyjątkiem są litery 
charakterystyczne dla danego języka, takie jak: ę, ą, ż, ć itd. Specyfika alfabetu Braille'a, tzn. 
znak dużej litery i znak cyfrowy, zmusza projektującego do podstawienia zbioru znaków 
zastępczych pod zbiór znaków głównych klawiatury, w sposób odbiegający od podstawienia 
(przełączenia) dokonywanego przez podnośnik. Ponad małą literą na klawiaturze nie mogłaby 
znajdować się duża litera, lecz jakiś inny znak, tak aby suma znaków z podnośnikiem i bez 
wyczerpała zbiór 63 kombinacji brajlowskich. Zjawisko to zmuszałoby użytkownika do 
opanowania de facto jakby dwóch klawiatur, zakłócając nawyki wyrobione przy posługiwaniu 
się zwyczajną maszyną do pisania. Konsultacje przeprowadzone z wieloma niewidomymi, 
znającymi biegle maszynopisanie, wskazywały na wariant pierwszy, jako łatwiejszy do 
opanowania. Wpływ na takie stanowisko mają pewne przyczyny psychiczne, jak: przyzwy
czajenie, pamięć, wyobraźnia, sprawność manualna itd.

Omawiana klawiatura spełnia funkcję podobną do klawiatur dalekopisów. Ponieważ pro
ducenci dalekopisów przeprowadzili szereg badań związanych z najwygodniejszym rozmiesz
czeniem przycisków sterujących na klawiaturach, autorowi wydaje się celowe, aby przyciski 
sterujące pracą omawianej maszyny umieścić w sposób analogiczny, to jest: po lewej stronie 
korekta litery (back space) oraz powrót do początku wiersza (back carriage), a po prawej % 
stronie wysuw papieru (new line) oraz przycisk rozkazu podwójnego — wysuw papieru i powrót 
do początku wiersza (new line + back carriage).

7.2. BLO K KODOWANIA

Autor omawia wykonanie kodowania znaków dwoma sposobami.

7.2.1. Kodowanie elektryczne

W tym rodzaju kodowania pod każdym przyciskiem klawiatury znajduje się jedna para 
zestyków elektrycznych. Styk czynny takiej pracy podłączony jest do wejścia matrycy
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kodującej. Matryce kodujące można wykonać w formie matryc diodowych, wprowadzających 
sygnał z poszczególnych zestyków na odpowiednie poziomy bitowe kodu wyjściowego. 
W rozwiązaniu prostym dla kodu 6-bitowego liczba diod potrzebnych do wykonania takiej 
matrycy wynosi 6 x 32 = 192 diody. Optymalizując matrycę autor wykonał ją zużywając 
tylko 114 diod. Matrycę kodującą można również wykonać w formie sześciu przekaźników, 
np. przekaźników kontaktronowych, których uzwojenia składałyby się z 32 oddzielnych 
sekcji. Styki przekaźników przedstawiają w tym przypadku poszczególne poziomy bitowe. 
Końcówki ich uzwojeń podłączone są do przycisków klawiatury, reprezentując odpowiedni 
poziom bitowy znaków związanych z tymi przyciskami. Ryszard Kowalik z Instytutu Elek
troniki Politechniki Gdańskiej wykonał tego rodzaju matrycę, której testowanie dało pomyślne 
rezultaty. Podstawową trudnością występującą podczas wykonania matryc przekaźnikowych, 
co niewątpliwie wpływa na koszt wykonania takiej matrycy, jest pracochłonność i złożoność 
samego nawijania uzwojeń poszczególnych przekaźników. Wadą matrycy przekaźnikowej są 
również jej duże wymiary geometryczne.

Zaletą elektrycznego kodowania jest duża niezawodność związana z prostotą pojedynczych 
styków klawiatury, wadą — pewna złożoność montażu, podwyższająca cenę wykonania.

7.2.2.' Kodowanie elektromechaniczne

W tym sposobie zapis kodu jest wykonany mechanicznie, natomiast generacja sygnału 
wyjściowego jest elektryczna. Wariant pierwszy (rys. 3) tego sposobu kodowania polega na 
zastosowaniu szyn frezowanych zgodnie z kodem poszczególnych znaków. Rozwiązanie kon
strukcyjne tego sposobu wprowadzane jest w dalekopisach firmy Lorentza. Drążki przycisków 
klawiatury podczas naciśnięcia przez użytkownika opadają na 6 szyn umieszczonych po
przecznie w stosunku do drążków. Każda z szyn przedstawia odpowiedni poziom bitowy. Bity, 
które w danym znaku występują, generowane są, o ile szyna danego bitu zostanie przesunięta w 
dół pod wpływem nacisku drążka. Oznacza to, że w miejscu styku drążka z szyną nie ma 
wyfrezowańego kanału i ruch drążka powoduje ruch szyny. Bity, które w danym znaku nie 
występują, nie mogą być generowane, a to oznacza, że szyna reprezentująca niepotrzebny bit 
ma wyfrezowaną szczerbinę i opadający drążek przycisków nie spowoduje jej przesunięcia. 
Końce szyn zaopatrzone są w styki, których zwarcie równa się generacji poszczególnych bitów. 
Układ taki odznacza się prostotą i wysoką trwałością. Wadą układu jest sztywność zakodo
wania, tzn. zmiana znaku (jego miejsca) na klawiaturze równa się konieczności zmiany frezo
wania szczerbin w szynach kodujących. Jest to zmiana niewygodna w realizacji, zmuszająca 
producenta do zmiany przyrządu frezującego szyny. Autor w modelu eksperymentalnym 
zastosował inne rozwiązanie (rys. 4), które łączy w sobie cechy kodowania mechanicznego i 
elektrycznego. W tym wariancie szyny kodujące systemu Lorentza nie są elementami mecha
nicznymi. Wykonane są one w postaci sześciu odizolowanych od siebie i od korpusu maszyny 
listew stykowych. Każda z listew ma wyprowadzenie elektryczne, a elementem kontaktującym 
jest drążek przycisku klawiatury. Kodowanie sprowadza się do wybierania styków drążka 
przycisku z poszczególnymi listwami. Oznacza to, że szyna nie generująca bitu musi być 
całkowicie izolowana w miejscu zetknięcia się z drążkiem przycisku. Natomiast szyny 
generujące nie mają izolacji. Sposób powyższy daje dużą elastyczność zmian kodowania, jest 
prosty w wykonaniu i nie wymaga oprzyrządowania frezującego. Prawdopodobnie nie
zawodność tego rozwiązania jest niższa niż w systemie Lorentza ze względu na większą liczbę 
punktów stykowych. Jednakże z pewnością jest rozwiązaniem o wiele tańszym i mniej 
złożonym konstrukcyjnie. Natomiast trwałość można w tym przypadku podnieść przez
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Rys. 3. Szyny kodujące systemu Lorentza 
Linie przerywane przedstawiają drążki przycisków klawiatury; liczba przy linii przerywanej oznacza wartoić

kodu znaku danego przycisku
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Rys, 4. Szyny kodująoe z izolacją 
Linie przerywane przedstawiają drążki przycisków klawiatury; liczba przy linii przerywanej oznacza wartość 

kodu znaku danego przycisku; zgrubienia na szynach kontaktowych oznaczają miejsca izolacji

zastosowanie odpowiednich materiałów i rodzajów styku. W urządzeniach przeznaczonych dla 
masowego użytkownika główną przyczyną wadliwego działania styków jest kurz i korozja. 
Z tych względów miejsca stykowe należy osłonić hermetyczną obudową oraz powinno się 
stosować rodzaje styków samoczyszczących się.
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7.3. BLOK PISZĄCY

Blok piszący zawiera układy, które tłoczą znaki brajlowskie na papierze. W myśl założeń 
tłoczenie odbywa się od dołu do góry tak, aby wytłoczone znaki wypukłościami swoich 
punktów znalazły się ponad papierem. Matryca dołkowa, w którą wtłaczany będzie papier, 
znajduje się więc ponad papierem, a elementy (igły) wykonujące tłoczenie, pod nim. 
W maszynach mechanicznych, budowanych obecnie dla potrzeb niewidomych, matryca 
wykonana jest w formie sześciu dołków w układzie Braille'a, tzn. dwie kolumny po trzy dołki. 
Matryca taka umieszczona jest na elemencie wsporczym, powiązanym konstrukcyjnie z 
układem wykonawczym (igłami) w taki sposób, aby igła odpowiedniego punktu brajlowskiego 
trafiła poprzez papier w odpowiedni dołek matrycy.

•
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Rys. 5. Linijka z matrycami 6-punktowymi

Z założeń poprzedniego rozdziału wynika, że system najkorzystniejszy dla użytkownika 
powinien być zrealizowany w układzie, kiedy podczas pisania papier jest nieruchomy a 
elementy piszące poruszają się. Ze względu na prędkość pisania należy dążyć do tego, aby 
masa elementu ruchomego była jak najmniejsza. Z tego względu nie jest wskazane, aby 
matrycę i elementy wspierające ją wiązać z częścią ruchomą układu piszącego. Dlatego autor 
wykonał matrycę w formie linijki matryc pokrywających cały wiersz (rys. 5). Linijka jest 
sztywno przymocowana do korpusu maszyny, a ruchome elementy wykonawcze przesuwają się 
pod nią w trakcie pisania od początku do końca wiersza. Ten system ma tę dodatkową zaletę, 
że umożliwia wprowadzenie papieru z rolek zewnętrznych, znajdujących się poza maszyną, co 
pozwala na ciągłe pisanie długich tekstów. W rozwiązaniu omawianym musi być wykonana 
korekta pozycji początkowej układu piszącego, a skok przesuwu układu wykonawczego musi 
być zgodny z rozkładem matryc elementarnych (6-punktowych) w linijce. Skok ten wynosi dla 
alfabetu brajlowskiego według norm europejskich 6 mm, według norm amerykańskich 1/4 cala. 
Autor dla uniknięcia kłopotów z dopasowaniem biegu elementów wykonawczych i roz
mieszczeniem matryc w linijce, wykonał linijkę zawierającą wkładkę gumową. Elementy 
wykonawcze (igły) tłoczą punkty alfabetem Braille'a wciskając papier we wkładkę gumową. 
Sposób ten dał dobre wyniki, wydatnie upraszczając wykonanie linijki matrycowej, ma on 
jednak dwie wady, o których konstruktor musi pamiętać. Pierwsza — siła tłoczenia poszcze
gólnego punktu Braille'a jest większa w przypadku podkładu gumowego niż przy matrycy 
dołkowej o siłę sprężystości gumy. Średnio dla grubego papieru, używanego do pisania przez 
niewidomych, potrzebna jest w przypadku matrycy dołkowej siła od 0,6 do 0,9 kG na punkt. 
W przypadku podkładki gumowej w modelu eksperymentalnym siła ta wynosi od 1 do 1,3 kG. 
Nie można stosować jako wkładki gumy zbyt miękkiej, gdyż nastąpi perforacja papieru, a nie 
tłoczenie. Po wielu eksperymentach guma, której własności podano powyżej, dała dobre 
wyniki, punkty były wyraźne i dobrze wytłoczone.
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7.3.1. Układ piszący

Autor przebadał 3 sposoby zrealizowania układu piszącego:
1) Układ, w którym napęd elementów tłoczących oraz elementy tłoczące nie przesuwają 

się w trakcie pisania. Układ taki składa się z pełnego zbioru wszystkich igieł potrzebnych do 
tłoczenia całego wiersza wraz z napędami poszczególnych igieł. Zakładając, że wiersz 
brajlowski zawiera ok. 40 znaków, omawiany układ zawiera 6 x 40 = 240 igieł oraz tyle samo 
elektromagnesów napędzających igły. Pisanie w takim systemie odbywa się poprzez prze
łączenie kodów znaków wzdłuż wiersza poprzez poszczególne komórki 6-punktów Braille'a. 
Opisywany układ ma tę zaletę, że nie wymaga bloku napędu, gdyż przesuwanie znaku pisanego 
w wierszu odbywa się poprzez wybranie poszczególnej komórki (sekcji) 6-punktowej. Poważną 
wadą jest złożoność wykonania oraz waga takiego systemu. Opisany system mógłby być 
zastosowany do konstrukcji drukarek brajlowskich, w któr\«:h waga i złożoność nie mają 
znaczenia. Zaletą systemu jest możliwość uzyskania dużych prędkości pisania, ograniczona 
jedynie przez czas zadziałania elektromagnesów napędowych.-
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Rys. 6, Szyny tłoczące z ruchomym układem wykonawczym 
SPR - sprężyna powrotu; TN — tryb napędowy; EM — elektromagnes napędowy szyny;S^—Sg — szyny

tłoczące; 1—6 — igły tłoczące 
Prostokąt opisany linią przerywaną oznacza obudowę igieł

2) System, w którym układ napędu jest nieruchomy, a porusza się jedynie sam układ 
wykonujący tłoczenie, tj. zbiór sześciu igieł (rys. 6). Elektromagnesy napędowe powodują 
ruch w górę i w dół sześciu szyn biegnących wzdłuż wiersza. Ponad szynami znajduje się 
przesuwny zbiór sześciu igieł ułożonych w kształt 6-punktu brajlowskiego. Tylce igieł muszą 
być wyprowadzone w jednym rzędzie, w ten sposób każda z szyn ma dostęp tylko do jednej 
igły. Ruch szyn powoduje nacisk na igły, wykonując tłoczenie punktów Braille'a. Zaletą tego 
układu jest zredukowanie masy części ruchomej układu wykonawczego. W trakcie pisania 
przesuwane są wzdłuż wiersza jedynie igły wykonujące tłoczenie. Według obliczeń masę
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takiego układu dało się zredukować do ok. 30 g. Tak niewielka masa części ruchomej pozwala 
na uzyskanie znacznych prędkości pisania bez ' onieczności stosowania dużych energii w bloku 
transportującym. Omawiane rozwiązanie nie jest mechanicznie złożone i rokuje spore nadzieje, 
jeżeli chodzi o redukcję złożoności, wagi i prędkości pisania. Jest jednak zagadnienie, które 
wymaga przetestowania, na które nie da się uzyskać odpowiedzi poprzez rozważania 
teoretyczne. Jest to problem hałasu. Pamiętać należy, że w trakcie pisania szyny wykonują 
szybkie ruchy liniowe, podnosząc się i opadając. Wielkość szyn jest znaczna, ponieważ ich 
długość równa się długości wiersza, a przekrój określony jest sztywnością szyny. Tak więc 
masa szyny jest również znaczna. Podczas prób przeprowadzonych przez autora stosowano

szyny o wymiarach 1x 12 x 360 mm ze stali 
narzędziowej o hartowaniu 52 HRC. Szyny takie 
posiadały bardzo dobre właściwości mechaniczne, ich 
waga wynosiła 32 g. Hałas wytwarzany przez szyny 
może być ograniczony poprzez stosowanie elastycznych 
ograniczników ruchu szyn, np. podkładki gumowe oraz 
przez umieszczenie szyn w wyfrezowanych łożyskach z 
materiału półelastycznego, powodującego tłumienie 
drgań w szynach. Zabiegi takie, w opinii autora, 
powinny dać znaczną redukcję hałasu. Z powyższych 
względów opisywany układ należy polecić do dalszego 
przebadania.

3) Układ, w którym elementy wykonawcze (igły) 
oraz elementy napędowe (elektromagnesy) zblokowane 
są razem w jedną ruchomą całość (rys. 7). Układ taki 
można nazwać układem o ruchomej głowicy piszącej.
W modelu eksperymentalnym autor wykorzystał ten 
układ ze względu na jego prostotę.

Głowica pisząca składa się z podstawy, na której gwiazdowo umieszczonych jest 6 elektro
magnesów. Zwora każdego z magnesów zaopatrzona jest w zaczep oparty na tylcu igły piszącej. 
Igły piszące umieszczone w prowadnicy 6-kanałowej tworzą brajlowski 6-punkt. Sprężyny, 
cofające poszczególne igły, otwierają jednocześnie zwory magnetyczne elektromagnesów 
podczas braku napięcia na uzwojeniach. Jak wynika z opisu, głowica jest bardzo prosta i w 
modelu eksperymentalnym składa się z dziewięciu różnych części. Prostota budowy oraz 
nieznaczna waga głowicy zasługują na podkreślenie jako czynniki prowadzące do rozwiązań 
zgodnych z założeniami poprzednich rozdziałów. Pamiętać jednak należy, że przy zasto
sowaniu optymalnie policzonych elektromagnesów, waga takićj głowicy wynosić będzie w 
przybliżeniu ok. 250 g. W modelu eksperymentalnym ze względów zaopatrzeniowych za
stosowano nieoptymalne elektromagnesy i waga głowicy wzrosła do 800 g. Stwarza to dosyć 
krytyczne warunki pracy dla bloku transportującego. Pod względem głośności pracy rozwią
zanie głowicowe jest korzystne, ponieważ liczba elementów wykonujących szybkie ruchy 
podczas pisania oraz ich masa i wymiary zewnętrzne są nieznaczne. W dodatku całą głowicę 
można umieścić w obudowie dźwiękochłonnej zmniejszając hałas wydostający się na zewnątrz 
do minimum. W omawianym rozwiązaniu hałas głowicy piszącej jest bardzo nieznaczny. 
Głównym źródłem hałasu jest, dla tego wariantu, blok transportujący, który znacznej masie 
głowicy musi nadawać duże przyśpieszenie, a po skończeniu transportu musi rozładować 
energię kinetyczną układu. Problemy te będą szczegółowo zanalizowane w następnym 
rozdziale.

Rys. 7. Gwiazdowa głowica pisząca 
1-6 oznaczają elektromagnesy napę

dowe igieł tłoczących
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7.4. BLO K TRANSPO RTU JĄCY

Zadaniem tego bloku jest zapewnienie napędu części ruchomej bloku piszącego. Ruchoma 
część pisząca wykonuje 3 rodzaje ruchu.

7.4.1. Przesunięcie o jedną literę w przód

Jest to przesunięcie, które wykonuje układ piszący po wytłoczeniu litery. Układ ten musi 
zostać przesunięty o szerokość jednego znaku (6 mm), aby znaleźć się w nowej pozycji 
przygotowanej do tłoczenia nowej litery. Z ustaleń zawartych w poprzednim rozdziale wynika, 
że czas przesunięcia powinien być nie większy niż 40 milisekund. Uwzględniając masę części 
ruchomej otrzymamy zależności określające moment napędowy, przyśpieszenie oraz energię 
układu. Można założyć, że przy stałym momencie napędowym ruch układu piszącego jest w 
przybliżeniu jednostajnie przyśpieszony. Przybliżenie to wystarcza do określenia pod
stawowych parametrów układu.

Opisując napęd układu transportującego pamiętać należy, że część ruchoma po wykonaniu 
przesunięcia musi być zatrzymana w ściśle określonym miejscu. Wynika stąd konieczność 
ścisłego kwantowania ruchu, rozładowania energii kinetycznej układu, które związane jest z 
dwoma zjawiskami bardzo istotnymi dla eksploatacji maszyny. Energia musi zostać rozłado
wana szybko i bezdrganiowo tak, aby ruchomy układ piszący, osiągnąwszy pozycję nowej 
litery, był jak najszybciej zdolny do jej tłoczenia. Szybkie rozładowanie energii jest związane 
ze stukotem urządzeń rozładowywujących, takich jak: zapadki, bufory itd. Należy w tym 
miejscu zwrócić szczególną uwagę na dobór odpowiednich materiałów na te części, aby nie 
powstawały silne fale dźwiękowe. Dodatkowym sposobem usunięcia hałasu jest wybór takich 
rozwiązań konstrukcyjnych, w których powstała fala dźwiękowa nie będzie emitowana do 
otoczenia. Wykonuje się to dwoma sposobami:

— poprzez zmniejszenie wymiarów geometrycznych tych elementów, w których fala 
dźwiękowa została wygenerowana, i odseparowanie „odizolowania" tych elementów od reszty 
konstrukcji maszyny, aby fala dźwiękowa nie mogła przedostać się drogą kontaktu mechanicz
nego na korpus lub obudowę maszyny. Omawiany wynik osiąga się przez półelastyczne 
zawieszanie na przepustach gumowych tych elementów, w których hałas powstaje;

— poprzez obejmowanie izolacją dźwiękochłonną elementów generujących hałas.
W modelu eksperymentalnym zastosowano wszystkie rodzaje tłumienia i iźolacji wyżej 

opisane, jednakże nie osiągnięto wyniku pozytywnego na skutek pewnych niedokładności 
konstrukcyjnych, które nie spełniały warunków izolacji dźwięku wyżej opisanych. Moc 
układu napędowego zależy od masy części ruchomej. Jeżeli drogę przesunięcia oznaczymy

• 2ms 2
S = 6 mm, czas przesunięcia f = 40 milisekund, to moc p = — Jest to moc potrzebna dp

r
przesunięcia układu piszącego bez uwzględnienia strat na tarcie oraz bezwładności samego 
układu napędowego. Stosując zasadę opisania pracy układu poprzez aproksymację ruchu 
jednostajnie przyśpieszonego, można w prosty sposób analizować cały blok transportowy.

7.4.2. Przesunięcie o jedną literę w ty ł

Przesunięcie to. stosowane jest podczas korekty znaku. Ponieważ korekta wykonywana jest 
w sytuacjach szczególnych i wiąże się z przerwaniem procesu pisania, czas Wykonywania 
„przesunięcia korekcyjnego" nie jest krytyczny i może być kilkakrotnie dłuższy od czasu 
przesunięcia w przód. Podczas projektowania bloku transportującego pamiętać należy, że
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przesunięcie wstecz musi być, podobnie jak przesunięcie w przód, ściśle kwantowane. W prze
ciwnym razie układ wykonujący tłoczenie liter wytłoczy znak korekcyjny w miejscu nie
zgodnym z miejscem litery korygowanej. Ruch wstecz musi więc odbywać się, podobnie jak 
ruch w przód, skokami co 6 mm, a pozycja końcowa tego ruchu musi być dokładnie zgodna z 
pozycją liter poprzedzających. Zależności energetyczne nie są dla ruchu wstecznego (korek
cyjnego) trudne, ponieważ moc i energia kinetyczna układu jest nie większa, a na ogół wielo
krotnie mniejsza od tych samych parametrów ruchu w przód. Tak więc blok transportujący jest 
przygotowany na ten rodzaj obciążeń.

7.4.3. Ruch wsteczny do początku wiersza

Czas przesunięcia wiersza wpływa zasadniczo na skuteczną prędkość pisania na maszynie. 
Musi więc być możliwie krótki. Czas powrotu zależy od momentu, w którym powrót jest 
rozpoczęty, tzn. po ilu literach napisanych włączony jest rozkaz powrotu. Jeżeli założymy, że 
dla większości przypadków pisania ręcznego tekstów literackich powrót wykonuje się z końca 
wiersza, to zachowując zasady ruchu jednostajnie przyśpieszonego można dla wiersza 36-litero-

2swego określić czas tego powrotu t = — ; gdzie t — czas powrotu, s — długość wiersza, a —a
przyśpieszenie. Jeżeli blok transportujący używa tego samego napędu do przesunięć w przód 
jak i w ty ł, to czas powrotu jest pierwiastkiem ze stosunku drogi powrotu do drogi skoku,

t fs~
pomnożonym przez czas skoku -j- = ]/j • Czas powrotu ma się tak do czasu skoku, jak

s I s
pierwiastek z drogi powrotu do drogi skoku, tj. ok. sześciu czasów skoku, czyli 6x 40 mili
sekund = 240 milisekund, tzn., że czas powrotu wynosi ok. 18% czasu pisania wiersza. 
Istotnym szczegółem podczas powrotu jest duża energia kinetyczna układu ruchomego, która 
musi zostać rozładowana w momencie, kiedy układ znajdzie się na pozycji pierwszej litery.

Ważnym momentem podczas projektowania bloku transportowego jest konieczność za
pewnienia wzajemnie wyłączającego się układu zasilania elementów bloku transportującego 
oraz bloku piszącego.

I I

Rys. 8. Napęd trybowy ze sprężyną powrotu 
GP - głowica pisząca; SPR - sprężyna powrotu: EM^ - elektromagnes napędu trybu: EM^ - elektromagnes 

zwalniający powrót; EMg - elektromagnes pośredniczący w ruchu wstecznym

Autor przebadał 3 rodzaje układów transportujących.
1) Układ obliczony na współpracę z „lekkim układem piszącym" (rys. 8). Taki napęd 

składa się z dwóch mechanizmów połączonych linką lub łańcuchem. Do linki lub łańcucha 
przymocowany jest układ przesuwany. Silnik sprężynowy powoduje przesunięcie układu
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piszącego do początku wiersza i wnosi zawsze swoje napięcie mechaniczne do układu. Drugi 
mechanizm napina linkę powodując ruch części piszącej w przód. Siła dodatnia w przód 
uzyskana jest poprzez współpracę elektromagnesu z trybem, który wykonuje obrót o jeden ząb 
podczas zamknięcia zwory elektromagnesów, podobnie jak ma to miejsce w wybierakach 
telefonicznych. Po wykonaniu pracy przez elektromagnes napędowy jego zwora wycofywana 
jest za pomocą sprężyny poza obwiednie trybu. Ruch trybu hamuje w tym czasie zaczep 
drugiego elektromagnesu, który można nazwać elektromagnesem rządzącym powrotem. Zaczep 
jego jest skośny i pozwala na obrót trybu w kierunku napinającym linkę, a nie pozwala na 
obrót w kierunku przeciwnym. Praca dwóch opisanych elektromagnesów pozwala na transport 
w przód i w ty ł części bieżącej. Trzeci elektromagnes korekcyjny umożliwia ruch o jedną literę 
w tył. Wprowadza on swój zaczep pomiędzy zęby trybu. O ile napięcie zostanie podane 
jednocześnie na drugi i trzeci elektromagnes, elektromagnes drugi zwolni tryb umożliwiając mu 
ruch wsteczny, lecz elektromagnes trzeci swoim zaczepem ograniczy ten ruch do skoku o pół 
odległości międzyzębowej. Usunięcie z obu elektromagnesów napięcia spowoduje zwolnienie 
trybu przez zaczep elektromagnesu trzeciego i tryb rozpocznie ruch wsteczny o pół odległości 
międzyzębowej, ograniczony tym razem przez powracający zaczep drugiego elektromagnesu. 
Tak więc w sumie tryb wykona ruch wsteczny o jeden ząb. Układ ten jest niezwykle prosty, 
tani, lekki i łatwy do wytłumienia. Jego wadą jest konieczność stosowania linki lub łańcucha 
napędowego, co powoduje drgania układu, zależne od masy części ruchomej. W przypadku 
drugiego wariantu rozwiązania bloku piszącego, w którym masa części ruchomej nie przekracza 
kilkudziesięciu gramów, opisany system poleca się do stosowania.

Rys. 9 Napęd śrubowy z zapadką 
SRP — śruba pociągowa; GP — głowica pisząca TZ — tarcza zapadki, EMZ — elektromagnes zapadki

2) Napęd z zapadką mechaniczną i śrubą pociągową (rys. 9). Układ składa się z systemu 
napędowego wyposażonego w zapadkę określającą ruch oraz śrubę pociągową, przenoszącą 
ruch na przesuwany układ piszący. Wykorzystanie śruby pociągowej jako elementu prze
noszącego ńapęd stwarza możliwości bezdrganiowego uzyskania znacznych prędkości 
przesunięć skokowych. Zmiana kierunku skoku oraz jego wielkość sprowadza się do wielkości i 
kierunku kąta obrotu śruby, co upraszcza cały układ, ponieważ napęd uzyskiwany z silnika 
elektrycznego polega również na ruchu kątowym. Dawkowany przez zapadkę ruch silnika, 
poprzez skok śruby, daje wielkość przesunięcia liniowego, napędzanego układu piszącego. 
System zapadki rozwiązany jest analogicznie do sposobu, w jaki użyty jest on w dalekopisach. 
Jest to tarcza umocowana na osi. silnika lub sztywnie z nią sprzężona, z wyfrezowaną szczerbiną 
lub szczerbinami na obwodzie. Elektromagnes śledzący, w momencie startu silnika, otrzymuje 
napięcie na zwojnicę i wtedy jego zwora magnetyczna wyciąga kiełek blokujący tarczę zapadki 
ze szczerbiny. Napięcie z uzwojenia elektromagnesu jest następnie usuwane i kiełek blokujący 
opada na obwód tarczy zapadkowej, śledząc jej bieg aż do pojawienia się następnej szczerbiny.
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W momencie obrotu tarczy zapadkowej o żądany kąt, napięcie z silnika jest usuwane, a kiełek, 
trafiając na szczerbinę tarczy, blokuje ją. Z tarczą zapadkową sprzężony jest komutator, 
którego strefy kontaktowe pokrywają się ze strefami między szczerbinami zapadki, a strefy 
izolacji znajdują się w strefach szczerbin. W ten sposób zapadka blokuje silnik w chwili, kiedy 
na nim nie ma już napięcia. Tak więc sterowanie elektryczne takiego układu sprowadza się do 
wysłania krótkiego impulsu pobudzającego silnik oraz przekaźnik zapadki. Lewe lub prawe 
obroty silnika uzyskane są przez odpowiednią polaryzację uzwojeń silnika. Stosowany tu silnik 
jest silnikiem komutatorowym, w którym można wykonać zmianę kierunku obrotów, prze
łączając uzwojenia wirnika względem stojana. W przypadku powrotu głowicy piszącej do 
początku wiersza, silnik oraz elektromagnes zapadki otrzymują napięcie poprzez układ samo- 
podtrzymujący się, rozłączany przez wyłącznik krańcowy, umieszczony na końcu śruby. 
Wyłącznik ten uruchamiany jest przez głowicę piszącą, kiedy znajdzie się ona na pozycji 
pierwszej litery. Układ samopodtrzymujący rozłączając się przepina uzwojenia silnika i przy
gotowuje napęd do pracy w reżimie pisania. Omówiony sposób został wykorzystany w modelu 
eksperymentalnym, w którym głowica pisząca waży 800 g. Układ pracuje sprawnie przy 
wysokich poziomach energetycznych, dokładnie dawkuje ruch, nie powoduje drgań głowicy i 
jest szybki. Wadą układu jest konieczność stosowania silnika komutatorowego, co ma wpływ 
na trwałość urządzenia, oraz trudny do wyeliminowania wysoki poziom głośności podczas 
pracy. Dalsze prace nad polepszeniem tego systemu są wskazane ze względu na prostotę i 
typowość elementów układu. Stosując skrupulatnie omówione poprzednio wskazówki 
dotyczące wytłumienia głośności można się spodziewać obiecujących rezultatów zwłaszcza, 
gdy trafnie dobierze się rodzaj materiałów, sprzęgających mechanicznie napęd ze śrubą, oraz 
materiałów samej zapadki. Poważny wpływ na uzyskanie pozytywnego wyniku ma 
zmniejszenie masy głowicy piszącej.

3) Układ ze śrubą pociągową i silnikiem skokowym (rys. 10). Wady układu drugiego mogą 
być radykalnie usunięte przez zastąpienie w systemie napędu silnika komutatorowego i zapadki 
mechanicznej przez silnik skokowy. Silnik taki ma możliwość wykonywania ruchu lewych i 
prawych obrotów oraz kwantowania ruchu o określony kąt dzięki zapadce magnetycznej. 
Mechanicznie układ z zastosowaniem silnika skokowego jest niezwykle prosty i sprowadza się 
do połączenia silnika ze śrubą pociągową. Komutacja, tj. określenie ruchu silnika zarówno co 
do kierunków obrotów oraz wielkości obrotu, dokonywana jest na drodze elektronicznej 
poprzez tzw. komutator elektroniczny, przełączający w żądany sposób napięcia na poszcze
gólnych sekcjach uzwojeń silnika. Układ ten ma wszystkie zalety silników skokowych — 
wysoką trwałość, bezgłośną pracę i precyzję ruchu. Ma jednak tę wadę, że wymaga stałego 
zasilania nawet w pozycji spoczynkowej, dość znacznych energii zasilania w celu wytworzenia 
odpowiednich strumieni magnetycznych i jest drogi ze względu na precyzję wykonania samego

6P

Rys. 10. Napęd śrubowy z silnikiem skokowym 
SRP — śruba pociągowa; GP — głowica pisząca; SS — silnik skokowy
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silnika. W momencie uruchomienia wielkoseryjnej produkcji maszyn koszty silnika mogłyby 
ulec zmniejszeniu, ponieważ producent silników skokowych, nastawiając się na wielkoseryjną 
produkcję, opracowałby odpowiednią technologię. Omawiany sposób napędu rokuje więc 
duże nadzieje pod warunkiem opracowania silnika skokowego pod kątem jego zastosowania w 
maszynie do pisania i zapewnienia wielkoseryjności produkcji.

7.5. BLOK NAPĘDU PA PIERU

Blok składa się z dwóch podzespołów: układu podającego papier z wałka umieszczonego 
we wnętrzu maszyny oraz układu napędu wałka. W maszynach mechanicznych dla nie
widomych obecnie budowanych mamy 2 systemy rozwiązań podających papier.

Podczas pisania użytkownik wysuwa papier tak, aby zapisany wiersz wyszedł poza strefę 
pisania. Wysuw papieru dawkowany jest poprzez zapadkę trybową umieszczoną na osi 
pierwszego wałka. Liczba zębów zapadki dobrana jest tak, aby przechodząc z jednej pozycji 
stabilnej do następnej uzyskać obrót wałka o kąt, który pomnożony przez promień wałka da 
długość łuku, tj. wysuw papieru o ok. 10 mm. System niemiecki jest prosty, ma jednak dwie 
wady. Sposób zakładania kartki na kiełki, blokowanie ich listwą jest żmudne i często papier 
jest krzywo założony, co wymaga powtórnego założenia i jest kłopotliwe. Drugą wadą jest 
trudność we wprowadzaniu poprawek do tekstów napisanych. Ponowne wkręcanie kartki 
zapisanej wiąże się w systemie niemieckim ze zgniataniem punktów pisma brajlowskiego przez 
drugi wałek. W dodatku średnica wałka z nawiniętą kartką zapisaną jest nierówna tej samej 
średnicy wałka z papierem niezapisanym. Różnica polega na uwzględnieniu grubości punktów 
pisma wytłoczonych na papierze. W związku z tym zmienia się wielkość wysuwu papieru 
określona przez zapadkę. Wywołuje to pewne przesunięcie miejsca zapisanego podczas 
wkręcania kartki zapisanej w stosunku do miejsca, kiedy wkręcana była kartka niezapisana.

Drugi to system amerykański stosowany przez firmę Perkinsa, bardziej złożony niż system 
niemiecki, lecz usuwający wszystkie wady systemu niemieckiego (rys. 12). Składa się on z 
dwóch wałków podawczych oraz bębna, na który zwijany jest papier. Pierwszy wałek 
podawczy ma wyprowadzoną oś poza obudowę maszyny. Na osi tej umieszczone są pokrętła. 
Zapadka trybowa umieszczona jest również na tym wałku i dawkuje wysuw papieru. W celu

Rys. 11. Podawanie papieru 
oparte na rozwiązaniu niemieckim 
W 1 — wałek napędowy papieru; 
W£ — wałek bierny z otuliną 

gumową; 2 — zaczep papieru

Kreska przerywana oznacza bieg papieru

Pierwszy system zastosovyany w maszynach nie
mieckich składa się z dwóch wałków (rys. 11). Pierwszy 
wałek ma wyfrezowanie wzdłuż tworzącej wałka, w 
którym umieszczone są kiełki zaczepowe papieru. 
Listwa biegnąca wzdłuż wałka umieszczona na 
zawiaiach, po wprowadzeniu brzegu kartki papieru do 
szczeliny z kiełkami, zamyka ją i w ten sposób papier 
jest zamocowany. Drugi wałek ma otulinę gumową i 
dociskany jest do wałka pierwszego za pomocą za
wieszeń sprężynowych. Oś wałka pierwszego, wy
prowadzona poza korpus maszyny, ma pokrętła. 
Obracając nimi, papier jest nawijany na pierwszy wałek. 
Naciśnięcie jest mocne dzięki stałemu zaciskowi 
drugiego wałka, a tym samym nawinięcie papieru jest 
bardzo ścisłe. W momencie kiedy koniec kartki zbliży 
się do strefy pisania, nawijanie papieru jest zakończone.
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Rys. 12 Podawanie papieru oparte na rozwiązaniu amerykańskim 
W 1 — wałek napędowy papieru; — wałek bierny; Wg — bęben podawczy papieru; Z — zaczep papieru

Linia przerywana oznacza bieg papieru

bezpoślizgowego przesuwania papieru opisywany wałek ma otulinę gumową. Drugi wałek 
podawczy ma kształt pręta stalowego, na którym w odległości 1/4 cala od siebie znajdują się, 
jak gdyby pierścionki. Różnica w promieniach pierścionka i wałka wynosi ok. 1/50 cala, tj. ok. 
0,5 mm. Kiedy zapisany alfabetem Braille'a papier wkręcamy na bęben, sprzężony trybowo z 
wałkiem podawczym, litery brajlowskie przechodzą między pierścionkami drugiego wałka. 
Pierścionki toczą się po papierze niezapisanym, znajdującym się w przerwach między literami. 
W ten sposób pismo jest niezgniatane. Wysuw papieru jest stały, ponieważ zależy tylko od kąta 
obrotu określonego przez zapadkę i promienia pierwszego wałka. Odnalezienie miejsca na 
zapisanej kartce papieru jest dokładne. System amerykański wymaga dokładnego dosuwania 
kartki do lewego marginesu, który jest uregulowany w taki sposób, aby układ piszący tłoczył 
litery w strefach między pierścionkami wałka podawczego. Drugi wałek podawczy ma 
dźwignię podnoszącą go tak, że podczas zakładania kartki powstaje szczelina między 
wałkami podawczymi i kartka papieru wsuwana do tej szczeliny trafia na szczelinę 
zaczepową bębna. Dzięki temu obsługujący może swobodnie włożyć kartkę, wsunąć 
ją do dobrze wyczuwalnego oporu, następnie dosunąć do lewego marginesu. Zwalnia
jąc dźwignię drugiego wałka powodujemy stały sprężynowy docisk tego wałka 
do pierwszego wałka. Wówczas papier może być przesuwany do wewnątrz lub na 
zewnątrz maszyny. System jest mechanicznie nieco złożony, wy
maga bowiem więcej elementów niż system niemiecki, lecz jest 
wygodniejszy w użyciu i eksploatacyjnie w pełni zasp&kaja potrzeby 
użytkownika. W modelu eksperymentalnym zastosowano system 
niemiecki, ponieważ jest on prostszy w wykonaniu. Autor w 
dalszych opracowaniach poleca system amerykański.

Napęd systemów podawczych papieru można zrealizować w 
dwojaki sposób. Pierwszy sposób polega na umieszczeniu w korpusie 
maszyny elektromagnesu, którego zwory powodowałyby prze
sunięcie zębów zębatki, określającej wysuw papieru o jeden ząb 
(rys. 13). Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby zaczep zwory 
magnetycznej w pozycji spoczynkowej wychodził poza obwiednię 
trybu. Jest to potrzebne dla nieskrępowanego ruchu obrotowego 
wałka podawczego. Nieskrępowany ruch wałka jest potrzebny do ręcznego manipulowania 
wałkiem podawczym, np. podczas wkręcania papieru. To rozwiązanie napędu jest proste, lecz 
bardzo trudno jest wyeliminować hałas powstający podczas pracy elektromagnesu 
napędowego. Drugi sposób polega na zastosowaniu małego silniczka z przekładnią trybową, 
sprzężoną z trybem wałka podawczego (rys. 14). Silniczek musi być wyposażony w urządzenie

Rys. 13. Napęd wałka po
dawczego papieru przy uży

ciu elektromagnesu 
TN — tryb wałka napę

dowego 
EM — elekromagnes na

pędowy
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Rys. 14. Napęd wałka podawczego papieru r silnika 
TN — tryl) wałka napędowego; TS tryb silnika; 7K — zapadka komutacyjna; T/ — tarcza zapadkowa 

sprzężona z trybem silnika; S - sprężyny zamykające obwód zasilania silnika

dawkujące jego ruch, podobnie jak to miało miejsce w silniku napędowym bloku transpor
tującego. Rozwiązanie takie jest z pewnością droższe niż napęd oparty na pracy elektro
magnesu. Ma jednak tę zaletę, że może być bezgłośne, nawet przy zastosowaniu silniczka 
komutatorowego. W modelu eksperymentalnym zastosowano elektromagnes jako element 
napędowy. Na skutek niewytłumienia układ ten pracuje dosyć głośno, jednakże analiza pracy 
tego układu pozwala przypuszczać, że stosując środki wytłumienia, o których była mowa w 
punkcie 7.5,można by uzyskać znaczne obniżenie hałasu.

7.6. O RG AN IZAC JA  I STOSOWANIE M ASZYNY (Rys. 15a, b)

Po włączeniu napięcia zasilającego maszyna jest dostępna dla następujących rozkazów 
sterujących.

Warunek 1. Głowica pisząca znajduje się na początku wiersza.
Rozkazy: — sygnał znaku,

— wysuw papieru.
Warunek 2. Głowica pisząca znajduje się poza pierwszym znakiem w wierszu.
Rozkazy: — sygnał znaku,

— wysuw papieru,
— powrót do początku wiersza,
— cofnięcie o literę,
— wysuw papieru i powrót do początku wiersza.
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Warunek 3. Głowica osiągnęła prawy margines. Następuje wówczas emisja rozkazu — 
wysuw papieru i powrót do początku wiersza. Dopóki głowica nie osiągnie warunku 1, żaden 
z innych rozkazów nie jest dostępny.

Warunek 4. Wykonywanie rozkazów związanych z ruchem głowicy lub wysuwem papieru 
wyłącza dostęp dla sygnału znaków. Zakończenie wywoływania rozkazów ruchu (głowicy lub 
papieru) włącza dostęp sygnału znaków.

Warunek 5. Sygnał znaku składa się z dwóch rozkazów:
— rozkaz tłoczenia,
— rozkaz przesuwu w przód.
Rozkaz przesuwu w przód przekazywany blokowi transportującemu pojawia się automa

tycznie w momencie zakończenia rozkazu tłoczenia.
Rozkaz tłoczenia może mieć charakter impulsowy lub ciągły. W przypadku charakteru 

impulsowego użytkownik przez naciśnięcie przycisku znakowego generuje impuls tłoczenia, 
którego długość nie zależy od czasu przyciśnięcia przycisku. Po zaktończeniu tłoczenia nie
zależnie od decyzji użytkownika głowica pisząca przesunie się do nowej pozycji literowej. 
System ten wymaga jednoczesnej generacji wszystkich bitów wchodzących w skład znaku. Ten 
warunek łatwo spełnia klawiatura główna maszyny, lecz jest on trudny, gdy użytkownik 
steruje maszyną z manuałów pomocniczych. W manuałach pomocniczych poszczególne bity 
znaków reprezentowane są przez oddzielne przyciski, które użytkownik wybiera palcami i 
jednocześnie je naciska. Jednoczesność ta praktycznie nie jest zawsze dokładna. Następują 
wówczas przekłamania, gdyż bity opóźnione nie wchodzą w skład generowanego znaku. 
System impulsowy daje jednakże wielkie możliwości redukcji wielkości elektromagnesów wy
konawczych bloku piszącego, co może mieć poważny wpływ na wagę całego urządzenia. 
Z drugiej strony wymaga zasilania przygotowanego na impulsowo, wysoko wydajną pracę. 
Sposób ciągłego sygnału znakowego polega na włączeniu sygnałów tłoczenia w momencie 
naciśnięcia przycisku znakowego i zachowania tego sygnału aż do czasu zwolnienia przycisku. 
Chwila zwolnienia przycisku jest zakończeniem tłoczenia generującym rozkaz przesuwu 
głowicy (przesunięcie w przód). W tym systemie użytkownik, dopóki nie zwolni przycisku, 
może zmieniać decyzje dotyczące tłoczonego znaku, o ile nowy znak będzie mieścił w sobie 
bity znaku poprzedniego. W przypadku posługiwania się manuałami pomocniczymi, niejedno- 
czesność naciśnięcia przycisków bitowych nie ma wpływu na wytłoczenie żądanego znaku. 
Również w tym przypadku możliwe jest dokonywanie zmian tłoczonego znaku pod 
warunkiem, że nowy znak zawiera bity znaku poprzedniego oraz, że użytkownik nie zwolnił 
wszystkich przycisków znaku poprzedniego przed wprowadzeniem nowych bitów. Dla począt
kujących użytkowników maszyn omawiane właściwości mają duże znaczenie. Pozwalają 
bowiem na usuwanie błędów. System ciągłego tłoczenia wymaga obliczania elektromagnesów 
napędowych bloku piszącego na pracę ciągłą lub prawie ciągłą. W konsekwencji elektro
magnesy napędowe będą miały wielokrotnie większą wagę i wymiary niż elektromagnesy 
pracujące impulsowo. W modelu eksperymentalnym został zastosowany system ciągłego 
tłoczenia. W dalszych pracach autor zaleca system pośredni, łączący w sobie cechy systemu 
impulsowego i ciągłego. System pośredni generuje impuls o wysokim poziomie energetycznym 
w momencie naciśnięcia przycisku, po czym amplituda tego impulsu maleje, lecz nie znika. 
Rozkaz przesunięcia w przód dla bloku transportowego generowany jest dopiero w momencie 
całkowitego zniknięcia sygnału tłoczenia. Taki sposób pozwalałby z jednej strony na redukcję 
wagi i wymiarów elektromagnesów, z drugiej strony na zachowanie możliwości modyfikacji 
znaków. W sposobie tym układ generujący rozkaz przesuwu musi reagować na wielkość 
pochodnej tyłu impulsu znakowego. Pochodna opadania impulsu energetycznego do jego
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Rys. 15a. Sterowanie silnika napędu głowicy
E..J  Eg - elektromagnes napędowy igieł piszących; 1,.... 6 — wejście znakowe; .....  Dg - diody węzła logicznego; — dioda'
bocznikująca; R1 - opornik zasilający Węzeł logiczny; ° P ° rnik ustalający czas rozładowania; — kondensator formujący impuls; PK — 
przekaźnik kontaktronowy; EZ — elektromagnes zapadki; TZ — tarcza zapadki; SI — strefy izolacji; SK — szczotka komutatora; SNG — silnik 

napędu głowicy; K 1, <2 ~ końcówki zmiany obrotów silnika; WG — włącznik główny; B — bezpiecznik; S — styki kontak tronu



Rys. 15b. Blok rozkazów funkcyjnych 
GP - głowica pisząca; SNG - silnik napędu głowicy; SR — styki rozłączające; SPM — styki prawego marginesu; ENP — elektromagnes napędu 
papieru; TK - tarcza komutatora; WL — węzeł logiczny; BSP — back space; CRNL — carriage new line; CR — carriage; NL — new line; S — styk 
kontaktronu; PZG — przekaźnik zabezpieczający głowicę; PZO — przekaźnik zmiany kierunku obrotów; KS — końcówki stojana; KW —

końcówki wirnika; PP — przekaźnik podtrzymujący

■oco
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wartości zachowywanej musi być kilkakrotnie mniejsza od pochodnej opadania wartości 
zachowywanej do 0. Można również zastosować układ wyzwalający rozkaz przesuwu, który 
reagowałby w momencie zniknięcia sygnału znakowego, a nie reagowałby na wahania 
amplitudy sygnału powyżej pewnego progu (dyskryminacja amplitudy). Może to być np. 
przekaźnik obliczony z dużym zapasem. Przekaźnik taki miałby niedużą wartość amplitudy 
zadziałania i jednocześnie jego zwojnica obliczona byłaby w taki sposób, że znaczne amplitudy 
impulsów nie zniszczyłyby jej. Ten sposób wydaje się najprostszy i poleca się go do dalszych 
prac badawczych nad prototypem maszyny. Należy zwrócić uwagę na fakt, że sygnał znakowy 
może pochodzić z dowolnego poziomu bitowego, a to oznacza, że układ wyzwalający sygnał 
dla bloku transportowego musi reagować na sumę logiczną sygnałów ze wszystkich poziomów.

7.6.1. Sposób sterowania

Maszyna ma własne zasilanie, w związku z tym nie potrzeba używać źródeł zewnętrznych 
do jej sterowania. Dla wygody użytkownika z maszyną będą współpracowały manuały jedno- 
lub dwuręczne, zawierające przyciski poszczególnych bitów znaków brajlowskich. Aby 
manuały mogły być jak najprostsze, sterowanie maszyną powinno być dopasowane do 
współpracy z urządzeniami, na których wyjściu ukazują się zwarcia. Ten sposób jest wygodny, 
ponieważ dzięki stosowaniu przekaźników w urządzeniach sterujących można oddzielić ich 
obwody elektryczne od obwodów maszyny, a manuały pomocnicze w sensie elektrycznym 
zostają zredukowane do zbiorów zestyków. System sterowania zwarciami, przy zachowaniu 
jednego wspólnego punktu odniesienia 0, w zastosowaniu do klawiatury własnej maszyny, daje 
możliwość centralnego sterowania układami maszyny, tzn., że zewnętrzne urządzenia sterujące 
lub własne klawiatury wprowadzają sygnały na te same punkty sterownicze. Punkty te w 
modelu eksperymentalnym wprowadzone są na 2 gniazda zdalnego sterowania, dając w ten 
sposób możliwość łączenia maszyn w łańcuchy o dowolnej liczbie.

8. OPIS MODELU EKSPERYM EN TALN EG O , TYP WAZA 9

Model eksperymentalny został publicznie zademonstrowany w Pracowni Niewidomych 
Programistów Centrum Obliczeniowego PAN (obecnie Instytut Podstaw Informatyki PAN) w 
dn. 12 maja 1975 r. Od tego czasu znajduje się on w Pracowni. Stosując najprostsze narzędzia i 
powszechnie dostępne w handlu materiały i podzespoły autor osiągnął następujące parametry 
modelu. Wymiary zewnętrzne: 100 x 350 x 400 mm, ciężar 6 kg, liczba różnych elementów 
wykonanych lub nabytych wynosi 92. Maksymalna prędkość pisania — 12 znaków na sekundę 
i wówczas pobór mocy wynosi 0,3 A, przy napięciu zasilania 220 V. W stanie spoczynkowym 
pobór mocy = 0. Liczba liter w wierszu wynosi 44, czas powrotu głowicy wzdłuż całego 
wiersza wynosi 0,6 s, czas wysuwu papieru — 0,3 s, maksymalna szerokość kartki = 350 mm. 
Koszty elementów pochodzących z zakupu w handlu detalicznym wynoszą 840 zł. WszysKie 
użyte materiały i podzespoły są wyłącznie produkcji krajowej. Urządzenie nie zawiera żadnych 
materiałów trudnodostępnych lub drogich.

Użyte materiały (w kg):
— stal — pręty, blacha, druty, typ ST5, ST30 — 0,8,
— aluminium — blacha, kratówki — 0,3,
— blachy transformatorowe — 2,
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— przewód miedziany nawojowy i krosowy — 0,6,
— tekstolit (płyty) -  1,2,
*- drewno brzozowe — 0,4,
— guma — 0,2.

9. W YN IK I UŻYTKOW AN IA  MODELU EKSPERYM EN TA LN EG O

W wyniku użytkowania modelu eksperymentalnego okazało się, że często zachodzi 
potrzeba pisania jedną ręką. Użytkownik chce mieć jedną rękę wolną, aby móc na bieżąco 
kontrolować tekst przepisywany, np. notatki. Z tych względów należy wykonać kilka 
rodzajów manipulatorów zewnętrznych, z których maszyna może być sterowana. Manipulatory 
te powinny odpowiadać przyzwyczajeniom indywidualnym użytkownika. Najczęściej 
niewidomy opracowując i przepisując materiały brajlowskie nie kontroluje tekstu pisanego na 
maszynie. W tych przypadkach posługiwanie się manipulatorami zewnętrznymi daje to udo
godnienie, że maszynę można postawić poza biurkiem np. na półce lub stoliku pomocniczym i 
wykorzystując połączenie kablowe, pisać na niej. Użytkownik zyskuje więcej miejsca na 
biurku, co stwarza dogodniejsze warunki pracy.

9.1. M ANIPULATOR JED N O RĘCZN Y  W U K ŁA D Z IE  6-PUNKTU B R A IL L E 'A  
(Rys. 16a, b)

Niewidomi, posługujący się tabliczką do pisania brajlem, przyzwyczajeni są do szybkiego 
kojarzenia znaków brajlowskich w ich postaci pisanej, tj. kolumna prawa 6-punktu zawiera 
punkty: 1, 2, 3, kolumna lewa: 4, 5, 6. Pamiętać należy, że na tabliczce brajlowskiej niewidomi

Rys. 16 a. Manuał" jednoręczny w układzie pisania Rys. 16 b. Manuał jednoręczny w układzie czy-
1, 2,...,6 - przyciski punktów brajla; SP — space — tania
przesuw; BSP - back space -  cofacz; NL -  new 1. 2,...6 - przyciski punktów brajla; SP - space -
line — wysuw papieru; CRNL - carriage new line — cofacz; NL — new line - wysuw papieru; CRNL -

•powrót i wysuw papieru carriage new line — powrót i wysuw papieru
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piszą z prawej do lewej, a znaki pisane są odwrotnością znaków czytanych, ponieważ odczyt 
kartki zapisanej jest możliwy po jej wyjęciu z tabliczki i odwróceniu na drugą stronę, wy
ciśniętymi punktami do góry. Niewidomi, którzy dużo czytają brajlem lub którzy piszą na 
maszynach mechanicznych, przyzwyczajeni są do znaków odczytywanych. W tym przypadku 
kolumna prawa 6-punktu zawiera punkty: 4, 5, 6, a lewa: 1, 2, 3. Z tych względów jednoręczne 
manipulatory w układzie 6-punktu powinny być wykonane w dwóch wersjach, które będą się 
różniły tylko przyporządkowaniem odpowiednich punktów (bitów) odpowiednim przyciskom.

9.2. M AN IPULATO R JED N O RĘC ZN Y  KOŁOWY (Rys. 17a, b)

W drukarniach brajlowskich używane są maszyny do pisania matryc na blachach cynkowych, 
z których później powiela się teksty brajlowskie. W wytwórni w Marburgu (RFN ) maszyny te 
zawierają manipulatory, w których rozmieszczenie przycisków zbliżone jest do koła, a 
dokładniej odpowiada rozmieszczeniu opuszek palców oraz'nadgarstka swobodnie leżącej 
dłoni. Ten układ manipulatora jest przez wielu niewiadomych preferowany jako pozwalający na 
szybkie pisanie bez zmęczenia. Poszczególne bity w układzie praworęcznym rozmieszczone są 
następująco: palec środkowy — 1, wskazujący — 2, kciuk — 3, serdeczny — 4, mały — 5, 
nadgarstek — 6. Manipulatory tego rodzaju powinny być również wykonane w dwóch wersjach, 
w układzie lewej i prawej dłoni, zależnie od upodobań użytkownika.

Rys. 17 a. Manuał kołowy praworęczny 
1, 2,...,6 - przyciski punktów brajla; SP — przesuw — space; BSP — back space - cofacz; NL — new line —

wysuw papieru; CRNL — carriage new line — powrót i wysuw papieru

Rys. 17 b. Manuał kołowy leworęczny 
1, 2,.„,6 — przyciski punktów brajla; SP — space — spacja; BSP — back space — cofacz; NL — new line —

wysuw papieru; CRNL — carriage new line — powrót i wysuw papieru

9.3. M AN IPULATOR LIN IO W Y (Rys. 18)

Wielu użytkowników maszyn mechanicznych do pisania alfabetem Braille'a przyzwyczaiło 
się do korzystania z manipulatorów liniowych, w których wszystkie klawisze znajdują się w 
jednym rzędzie w dwóch zespołach po 3 klawisze. Manipulatory te obsługiwane są z reguły 
przez dwie ręce. Zespół prawej ręki ma przyporządkowanie: wskazujący — 1, środkowy — 2,
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Rys. 18. Manuał liniowy dwuręczny 
1, 2,...,6 — przyciski punktów brajla; SP — space — przesuw; BSP — back space — cofacz. NL — new line — 

wysuw papieru; CRNL — carriage new line - powrót i wysuw papieru

serdeczny -  3; zespół lewej ręki: wskazujący — 4, środkowy — 5, serdeczny — 6. Kciuki oraz 
palce małe są wolne i mogą być wykorzystane do obsługi przycisków rozkazowych.

Aby wszystkie manipulatory mogły sterować maszyną bez zmuszania użytkownika do 
odrywania się od pisania, powinny być wyposażone w przyciski rozkazów sterujących, takich 
jak: odstępnik, korekta, nowa linia, powrót do początku wiersza. Model eksperymentalny ma 
manipulator zewnętrzny typu pierwszego, tzn. w układzie 6-punktu pisanego. Wykazał on 
przydatność w omawianych powyżej sytuacjach.

Jednoręczna obsługa maszyn do pisania masowego użytku w omówiony sposób jest ujęciem 
całkowicie nowym.

9.4. SPRZĘŻEN IE  M ASZYNY Z CZYTNIKAM I

Model eksperymentalny sterowany był z czytnika taśmy perforowanej. Czytnik taśmy był 
prostym czytnikiem kontaktowym o stałym przesuwie taśmy. Prędkość nadawania znaków 
wynosiła 11 znaków na sekundę. Kontakty czytnika kontrolujące perforację poszczególnych 
kanałów taśmy zostały połączone z odpowiednimi kontaktami bitowymi gniazda zdalnego 
sterowania maszyny. W ten sposób po raz pierwszy niewidomi programiści uzyskali możliwość 
odczytu perforowanej taśmy w formie arkusza tabulogramu za pomocą dwóch prostych 
urządzeń (czytnika i maszyny). Jest to niezawodnie moment niezwykle istotny adaptacji nie
widomych do zawodu informatyka. Drukarki brajlowskie zbudowane na zasadzie terminali 
przez M IT lub francuską firmę Sagem (Societe d'Applications Generales d'Elektricite et de 
Mecanique) są urządzeniami drogimi przystosowanymi wyłącznie do sterowania przez 
emc. Wyklucza to możliwość ich eksploatacji, jako wyposażenia indywidualnego programistów. 
Mają one rację bytu jedynie w ośrodkach obliczeniowych, w których pracuje większa liczba 
niewidomych. Nie ma to większego i praktycznego znaczenia, ponieważ z reguły niewidomi 
zatrudniani są pojedynczo w ośrodkach obliczeniowych. Tak więc rozwiązanie proponowane 
przez autora jest jedynym wychodzącym naprzeciw rzeczywistym potrzebom niewidomych. 
Model eksperymentalny może być z równym powodzeniem sterowany z prostego czytnika kart 
perforowanych, w którym karty mogą być podawane ręcznie do odczytu. Umożliwiłoby to 
niewidomym programistom kontrolę pakietów kart rozszerzając w ten sposób możliwości 
samodzielnego wykonywania pracy. Model eksperymentalny może być podłączony bez
pośrednio do wyjścia emc, z którego sterowany jest dalekopis kontrolny. W tym przypadku
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niewidomi programiści mają możliwość całkowicie samodzielnej współpracy z maszyną 
cyfrową, porozumiewając się z nią poprzez końcówkę brajlowską. Wyprowadzenie informacji 
jest w tym przypadku ok. 10-krotnie wolniejsze niż w przypadku stosowania terminalu MIT. 
Nie jest jednak wolniejsze od terminalu francuskiego Sagem, który pisze z prędkością 12 
znaków na sekundę. Rozwiązanie polskie ma tę przewagę nad zachodnimi, że jest kilkadziesiąt 
razy tańsze i może być wykonane w wersji przenośnej. Model eksperymentalny wykonany 
prymitywną technologią i z niewłaściwie dobranych materiałów ma wymiary 
10 x 40 x 35 cm, ciężar 6 kg, koszty materiałowe ok. 1000 zł, podczas gdy francuski Sagem 
ma wymiary 25 x 60 x 60 cm, ciężar 25 kg, cena 2100 dolarów USA, a terminal M IT — 
wymiary 80 x 80 x 120 cm, ciężar 160 kg, cena 12 000 dolarów USA.

9.5. SPRZĘŻEN IE  MODELU EKSPERYM EN TA LN EG O  Z MASZYNĄ 
CZARNODRUKOWĄ

Sprzężenie maszyn, wykonane przez autora za pomocą modelu eksperymentalnego W AZA 9 
oraz czarnodrukowej maszyny „Erika" z wbudowaną wkładką kodującą ma dla użytkownika 
duże znaczenie, pozwala bowiem nie tylko na samodzielną kontrolę tekstu czarnodrukowego 
przez uzyskanie jednoczesne kontrolnego tekstu brajlem, lecz również pozwala niewidomemu 
na samodzielną naukę maszynopisania, prowadzenia podwójnej dokumentacji oraz korzystania 
z pomocy osób widzących, znających biegle maszynopisanie, które będą wytwarzać tekst 
brajlowski dzięki sprzężeniu maszyn. Dla niewidomych programistów sprzężone maszyny są 
pomocne w samodzielnym wypełnianiu arkuszy programowych. Niewidomi programiści 
uzyskują możliwość kontrolowania i korygowania napisanego tekstu programu lub danych.

10 PODSUMOWANIE

Model eksperymentalny stwarza możliwość:
— wyprowadzenia informacji z emc w formie wydruku brajlem,
— odczytu taśm i kart perforowanych,
— samodzielnego wypełniania arkuszy programowych oraz ich korygowania,
— podwójnego prowadzenia dokumentacji brajlem i w czarnym druku,
— samodzielnego przygotowywania poprawek oraz danych do perforacji.



III. WNIOSKI

1. D ALSZY ROZWÓJ M ASZYNY

1.1. M ASZYNA Z PAM IĘC IĄ  W EW N ĘTRZN Ą

Wadą brajlowskich urządzeń piszących jest to, że wytwarzają one teksty w jednym egzem
plarzu. Jedyny sposób powielania używany w wydawnictwach brajlowskich polega na wielo
krotnym odbijaniu tekstów z matryc blaszanych. W czasach rozwiniętej elektronicznej techniki 
obliczeniowej sposób ten jest przestarzały. Wykorzystując wykonaną maszynę do pisania braj
lem można sterować ją z bloku szybkiej pamięci wewnętrznej, podobnie jak to ma miejsce w 
mikroprocesorach. Strona brajlowska zawiera ok. 1000 znaków. Znaczy to, że do jej zapisu 
(zapamiętania) wystarczy blok pamięciowy o pojemności 1000 komórek kodu nie mniej niż
6-bitowego. Ponadto pamięć wewnętrzna maszyny musi być wyposażona w generator jedynek 
w celu sekwencyjnego ładowania i rozładowywania komórek pamięci.Maszyna brajlowska z 
takim blokiem wewnętrznym mogłaby wielokrotnie wypisywać tekst raz zapisany, ponadto 
miałaby tę zaletę, że użytkownik mógłby dokonywać korekty w trakcie zapisu, aby kopie 
później wyprowadzane z pamięci nie zawierały błędów. Zważywszy na niski koszt wspom
nianych bloków pamięci generatora jedynek cena ostateczna maszyny wyposażonej w takie 
usprawnienie wzrosłaby nieznacznie.

1.2. MASZYNA Z PAM IĘC IĄ  TAŚMOWĄ

Niezwykle uciążliwym problemem dla niewidomych jest przechowywanie tekstów braj
lowskich. Praca umysłowa każdego z nich związana jest z koniecznością posiadania jak naj
większej liczby tekstów pisanych brajlem. Przechowywanie materiałów brajlowskich jest we 
współczesnych warunkach mieszkaniowych szczególnie uciążliwe, ponieważ teksty brajlowskie 
zajmują dużo miejsca, ok. 6 razy więcej niż teksty czarnodrukowe, poza tym muszą być 
przechowywane w pozycji pionowej, aby punkty pisma nie były zgniatane. Z powyższych 
względów dużym ułatwieniem dla niewidomych jest sposób magazynowania tekstów w nie
wielkich objętościach. Kasety z taśmą magnetyczną są doskonałym rozwiązaniem tego 
problemu pod warunkiem, że zostanie opracowany sposób zapisu pisma brajlowskiego na 
taśmie magnetycznej. W tym przypadku maszyna brajlowska wyposażona w pamięć 
zewnętrzną współpracowałaby poprzez odpowiednią przystawkę ze zwykłym magnetofonem 
fasetowym lub dyktafonem. Nad omawianym systemem pracuje prof. C. Bario z Wydziału 
Elektroniki Politechniki w Madrycie. Podobny system opracowany jest w Zakładzie Tyflo- 
techniki Wszechzwiązkowego Towarzystwa Niewidomych ZSRR w Moskwie. W Heidelbergu 
(RFN) w ośrodku badawczo-szkoleniowym dla niewidomych opracowano systenr zapisu brajla 
na taśmę magnetyczną z wykorzystaniem emc. Jest to rozwiązanie specjalnie używane do c.elów
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wydawniczych. Autor ma również projekt systemu zapisu, o którym była mowa powyżej, z 
możliwością dodatkowego dołączania abonenckiej linii telefonicznej.

2. INNE ZASTOSOWANIA

2.1. D A LEK O PIS  BRA JLO W SK I

Wspomniany w punkcie 1.1, system opracowany przez autora łączy ze sobą 3 elementy, z 
których każdy może być nadajnikiem lub odbiornikiem znaków brajla. Są to: maszyna 
brajlowska, dyktafon i linia telefoniczna. Oznacza to teoretycznie opracowanie koncepcji 
dalekopisu brajlowskiego z możliwością magazynowania tekstów krótkich w pamięci we
wnętrznej maszyny lub tekstów wielostronicowych na taśmie dyktafonu. Zważywszy na 
trudności w poruszaniu się niewidomych i na ich masowe wyposażenie w aparaty telefoniczne, 
koncepcja przekazywania tekstów brajlowskich liniami telefonicznymi ma poważne znaczenie 
w usprawnianiu pracy i nauki niewidomych. Może budzić wątpliwość pytanie, czy jest sens 
zapisywania taśmy magnetycznej tekstem brajla, jeśli można ją zapisać głosem. Z praktyki 
niewidomi wiedzą, że w odniesieniu do tekstów naukowych, szczególnie matematycznych, 
zapis taśmy głosem jest dużo mniej wydajny w późniejszym posługiwaniu się niewidomego niż 
tekst zapisany brajlem. Zwłaszcza zrozumienie tabel i wzorów matematycznych jest nieporów
nywalnie szybsze, gdy niewidomy zapoznaje się z nimi w brajlu, niż gdy ma odpowiednie 
nagranie na taśmie. Dlatego koncepcje omawianego dalekopisu są istotnym elementem w 
zbiorze pomocy technicznych podnoszących wydajność pracy i nauki.

2.2. PO W IELACZ BRA JLO W SKI

Powielanie tekstów brajlowskich realizowane za pomocą pamięci wewnętrznej przy użyciu 
jednej maszyny ma tę wadę, że potrzebną liczbę kopii wytwarza się sekwencyjnie, co zabiera 
sporo czasu. Dla użytkownika indywidualnego może to nie mieć większego znaczenia, ale w 
przypadku, kiedy potrzeby powielania tekstów byłyby stałe i dotyczyły znacznej liczby kopii 
(kilkadziesiąt lub kilkaset), rozwiązanie to byłoby zupełnie niewystarczające. Sytuacja stałej 
potrzeby powielania znacznej liczby kopii istnieje w brajlowskich domach wydawniczych. Na 
niemal wszystkich kongresach międzynarodowych, zajmujących się problematyką edukacji i 
rehabilitacji zawodowej, rozwoju życia kulturalnego i doskonalenia niewidomych, poruszany 
jest problem wielkiego zapotrzebowania na materiały drukowane w brajlu. Materiałów tych 
jest za mało zarówno pod względem ilości, jak i asortymentu. Główną przyczyną tego stanu 
rzeczy jest prymitywna technika wydawnicza, stosowana do dzisiaj w drukarniach brajlowskich. 
Naprzeciw tym potrzebom wychodzi niniejsze opracowanie, zawierające koncepcję maszyny, 
która wykonana we wzmocnionej wersji jako drukarka może być łączona w sieci składające się 
z wielu maszyn. Sieć takich drukarek sterowana z czytników taśmy magnetycznej, zapisanej 
tekstem brajla, wydaje się jednym z najbardziej radykalnych rozwiązań zwiększającym moc 
produkcyjną drukarni brajlowskich do takiego poziomu, który odpowiada współczesnym 
potrzebom niewidomych. W wykonaniu masowym omawiana maszyna może być również 
stosowana przez użytkownika indywidualnego jako powielacz, pod warunkiem połączenia w 
sieci kilku maszyn.
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2.3. POMOC DYDAKTYCZNA W SZKO LN ICTW IE

Szkoły specjalne dla niewidomych pozbawione są jednej z podstawowych pomocy 
dydaktycznych, którymi dysponują szkoły dla dzieci widzących, tj. tablicy szkolnej. Za 
pomocą tablicy nauczyciel ma łączność pisemną z całą klasą oraz może odbierać pisemną 
odpowiedź od ucznia. Sieć maszyn brajlowskich omawianych w tym opracowaniu ma tę 
właściwość, że pisząc na jednej z nich można wytwarzać teksty na wszystkich pozostałych. 
W ten sposób w szkole specjalnej maszyna nauczyciela połączona w sieć z maszynami 
uczniowskimi daje mu możliwość komunikacji pisemnej. Dla celów dydaktycznych sieć maszyn 
może być modyfikowana przez zastosowanie odpowiedniej łącznicy na stole nauczycielskim. 
Za pomocą takiej łącznicy nauczyciel może porozumieć się pisemnie z dowolnym uczniem lub 
z ich grupą.

3. ZNACZEN IE I SPOSÓB W DRO ŻEN IA  M ASZYNY DO PRODUKCJI

3.1. O K R EŚLEN IE  ZAPOTRZEBOW ANIA

1) Według danych UNESCO oraz materiałów z konferencji Światowej Rady Pomocy 
Niewidomym w Sao Paulo 1974 r. na świecie zarejestrowanych jest 18 min niewidomych. 
Pismo brajla zna 3 min niewidomych. Dla zdobycia i wykonywania zawodu 800 000 
niewidomych musi posługiwać się pismem brajla.

2) Na całym świecie organizacje i instytuty zaopatrywujące niewidomych w pomoce 
techniczne przyjmują 10 lat jako okres zniszczenia przez użytkownika brajlowskiej maszyny do 
pisania. Dotyczy to aktualnie produkowanych maszyn mechanicznych.

3) Z danych UNESCO oraz z okresu zużycia maszyny wynika stałe zapotrzebowanie roczne 
rynku światowego w wysokości 80 000 szt. maszyn do pisania. Jest to zapotrzebowanie ciągłe, 
tzn. takie, które wystąpi po okresie zaspokojenia aktualnie istniejących potrzeb oszacowanych 
jako wielokrotnie wyższe. Z porównania liczby niewidomych posługujących się brajlem w 
krajach socjalistycznych i kapitalistycznych, wynika stosunek rynku krajów socjalistycznych do 
kapitalistycznych jako 1:3.

3.2. SZANSE W EJŚC IA  NA RYNK I ŚWIATOWE

3.2.1. Cena

Na podstawie modelu elektrycznej automatycznej maszyny do pisania dla niewidomych, typ 
W AZA 9, można oszacować koszty produkcji egzemplarza seryjnego na 6000 do 8000 zł, tj. 
ok. 200 dolarów amerykańskich, co nie określa ceny handlowej.

3.2.2. Ochrona patentowa

Koncepcje konstrukcyjne, zaprezentowane w modelu WAZA 9, są oryginalne i posiadają 
zdolność patentową. Zespół, który doprowadzi do powstania prototypu produkcyjnego.
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będzie mógł zgłosić całą maszynę oraz jej podzespoły do opatentowania. Zgłoszenie takie 
powinno być rozciągnięte na wszystkie liczące się gospodarczo kraje świata.

3.2.3. Konkurencja

Głównym producentem mechanicznych maszyn do pisania jest w tej chwili firma Perkinsa z 
USA. Produkuje ona rocznie 14 000 szt. maszyn do pisania w cenie 250 dolarów 
amerykańskich za sztukę. Firma Pichta z NRD wysyła na rynki zachodnie ok. 1500 szt. 
maszyn po 60 dolarów za sztukę. Obie maszyny są maszynami typu portable i ich wymiary 
oraz waga zbliżone są do modelu W AZA 9. Jednak walory eksploatacyjne obu wspomnianych 
maszyn są niższe niż możliwości pokazane na modelu W AZA 9. Firma francuska, Societe 
d'Applications Generals d’Elektricite et de Macani<jue, jako jedna na świecie podjęła w 
1977 r. seryjną produkcję elektrycznej maszyny do pisania dla niewidomych pod nazwą Sagem. 
Walory eksploatacyjne tej maszyny są podobne do proponowanych w modelu WAZA 9. Jednak 
maszyna francuska jest 6-krotnie większa, 5-krotnie cięższa i wielokrotnie droższa — kosztuje 
2000 dolarów amerykańskich (10 000 franków francuskich). Ponadto zaprojektowana jest 
wyłącznie w formie terminalu.

Zelektryfikowane maszyny firmy Perkinsa są w rzeczywistości zachowaniem starego modelu 
maszyny mechanicznej z wbudowanym wspomaganiem elektrycznym. Nie zmienia to walorów 
eksploatacyjnych starych maszyn mechanicznych, jedynie zmniejsza wysiłek fizyczny podczas 
naciskania klawiszy. Te zelektryfikowane maszyny Perkinsa kosztują ok. 500 dolarów amery
kańskich za sztukę i produkowane są w niewielkich seriach po kilkaset sztuk rocznie.

3.2.4. Sprzedaż licencji

Istniejący model dowodzi, że konstrukcja maszyny będzie prosta, oprzyrządowanie w y
konawcze niezłożone, park maszynowy zabezpieczający produkcję — typowy, złożoność 
montażu przeciętna. Zespoły elektroniczne, wchodzące w skład maszyny, są masowo pro
dukowane w kraju. Z powyższych względów wynika, że najistotniejszą rzeczą, decydującą o 
wysokich walorach użytkowych i określającą korzystną cenę, jest sama koncepcja maszyny, 
sprawdzona na modelu W AZA 9. Oznacza to, że uzyskanie wysokich wartości użytkowych, a 
co za tym idzie, korzystnej ceny przy prostej konstrukcji, niskich kosztach wytwarzania, 
osiągnięto przez nowe ujęcie problemu. W rzeczywistości stanowiłoby ono przedmiot 
eksportu. Z podanych powodów sprzedaż licencji byłaby niewskazana.

3.3. MOŻLIWOŚCI URUCHOM IENIA PRODUKCJI W IE L K O S E R Y JN E J 
W K R A JU

3.3.1. Opracowanie prototypu produkcyjnego

Koncepcje zaprezentowane w modelu WAZA 9 powinny zostać dopracowane pod względem 
konstrukcyjnym i technologicznym. Grupa ekspertów, wywodząca się z dużego zakładu i 
znająca specyfikę pracy niewidomych,powinna zająć się tym problemem. Znajomość zakładu 
macierzystego pozwoli tej grupie na optymalne dopasowanie opracowywanego prototypu do 
możliwości produkcyjnych zakładu.
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3.3.2. Materiałowe zabezpieczenie produkcji

Produkcja opiera się na wykorzystaniu wyłącznie surowców i podzespołów produkcji 
krajowej. Są to surowce i podzespoły, których produkcja opanowana jest w skali masowej. 
Maszyna nie wymaga reglamentowanych stopów lub tworzyw.

3.3.3. Wytwarzanie

Obróbka mechaniczna, cieplna, pokrywanie powierzchniowe, montaż podzespołów oraz 
całej maszyny nie wymaga specjalnych środków technicznych lub kwalifikacji załogi. Musi to 
być jednak załoga doświadczona, aby można było osiągnąć światowy standard maszyn produ
kowanych seryjnie.

3.3.4. Wybór producenta

Zakład, który miałby podjąć produkcję omówionej maszyny do pisania, powinien charak
teryzować się dobrze zorganizowanymi wydziałami mechanicznymi. Wydziały elektryczne i 
elektroniczne takiego zakładu mogą być mniej rozwinięte, ponieważ chodzi nie o produkcję 
podzespołów czy elementów elektronicznych, lecz o ich montaż. Dobre imię zakładu z 
pewnością przyczyniłoby się w początkowej fazie do łatwiejszego wprowadzenia maszyny na 
rynek. Sukces rynkoWy maszyny stanowiłby z kolei znakomitą reklamę dla zakładu 
produkującego.

4. PODSUMOWANIE

Wielkie zapotrzebowanie na omawianą maszynę do pisania, słaba konkurencja, możliwość 
zmonopolizowania produkcji, korzystne ceny, wykorzystanie krajowych surowców i 
technologii wskazują na to, że produkcja automatycznej elektrycznej maszyny do pisania dla 
niewidomych jest ze wszech miar opłacalna. Maszyna ma szansę stać się przedmiotem wysoko 
opłacalnego eksportu do krajów kapitalistycznych jak również socjalistycznych. Maszyna, 
zaspokajając niezwykle palące potrzeby niewidomych na całym świecie, będzie doskonałą 
reklamą dla producenta. W tym miejscu podkreślić należy, że wielkoseryjna produkcja maszyn 
dla niewidomych spowodowałaby jednoczesny wzrost liczby nabywców na zwykłe maszyny 
do pisania pod warunkiem, że zostałyby one przystosowane do współpracy z maszynami dla 
niewidomych.
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