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De huis-, tuin- en keukenkomput
G. J. CASIMIR

In dit artikel wordt ingegaan op de mogelijke toepassingen van (mikro-)komputers in de huishouding. Met name mogelijkheden op het gebied van
hobby, meet- en regeltechniek,administratieen informatie komen aan de orde.
In een volgend artikel zal worden ingegaan op de
toepassingbinnen het huishoudkundeonderwijs.
Summary

This article deals with the potential applicationsof
(micro-)computersfor household purposes. Potential uses in the fields of hobby, measurement and
regulation techniques,administrationand information are discussed.
A second article about the application of (home)computers in the household will follow in the near
future.

koek' schreef, op dit gebied mogelijk? Onderstaand artikel gaat op die vraag in voor wat
betreft toepassingen in huis. In een volgend
artikel zal worden ingegaan op de toepassingen in het huishoudkundeonderwijs.

De komputer in huis
Mikro-komputers worden in toenemende
mate door partikulieren gekocht. Voornamelijk als hobby-artikel, maar ook met nuttige
toepassingen als doel. Er wordt beweerd dat
de ontwikkeling van de huiskomputer niet te
stuiten is; dat we er over tien of twintig jaar
allemaal etn in huis hebben; dat dat zo handig is: een druk op de knop en het eten wordt
voor je gekookt; voorraadbeheersing, financiele administratie, alles voert de komputer
voor ie uit. De ~ o s t b o d ewordt overbodin: via

papier lezen dan van een beeldscherm, dan is

ie

geloof: angst voor het onpersoonlijke, en
voor het ongrijpbare. Wat kan de komputer
echt? Is hij in voldoende mate te sturen of
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kelkIokkea. Ook kunnen in de bepclkte mimte van een apparaat meer funkties ondcrgebracht worden dan voorheen. Voorbeelden
zijn het exakter handhaven van temperatuur,
het kontroleren van wastrommelritmes. het
regelen van de zuigkracht van een stofzuiger,
het regelen van de centrifugetijd en droogtijd
van wasgoed. Daardoor kan bijvoorbeeld een
grote dosis energie bespaard worden zonder
dat het verzorgingsnivo daalt. Een voorbeeld
is een komputergestuurde thermostaat, waarin van te voren het tijdstip van thuiskomst,
eventueel over een week en iedere dag verschillend, kan worden ingevoerd. De hbgere
temperatuur van de verwarming kan 15 minuten voor thuiskomst ingaan. De grens van
de mogelijkheden wordt vdlal bepaald door
de zogenaamde sensorenproblematiek.Een
wasmachine kan nag steeds niet beoordelen
hoe vuil het wasgoed is.
Een ander voorbeeld van toepassingen in huis
is de keuken-komputer. Alleen in kombinatie
mete n elektrisch fornuis, elektrische oven of
magnetronovente gebruiken en daarom in de
meeste gevallenniet besparend;,wel (als het
werkt!3 arbkid~b~espafqnd.
Bedoeld apparaat
is te programmeren op een aantal veel gebruikte gerechten. Bijvoorbeeld: aardappels,
20 minuten koken;.runderlapjes;anderhalf ;
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Nog een voorbeeld van komputersturmg In
en om h u ~ is
s de bewakmg tegen mbraak, al
of niet met behulp van video-kamera's.
De hierboven genoemde sturingen zijn met
apparaten (thermostaten) te regelen, maar
zijn ook met meer universele mikro-komputers uit te voeren, indien je de juiste aanpassingen daarvoor hebt. Probleem is wel, dat de
mikro-komputers meestal niet meer dan t-Cn
funktie tegelijk kunnen uitoefenen. Dat betekent dat genoemde en nog volgende toepassingen alleen na elkaar te gebruiken zijn.
De verzorgingstechniek zal in toenemende
mate de zin en onzin van 'meten en regelen'
moeten kunnen beoordelen. Dat betekent,
dat doelmatigheidsonderzoek en ontwikkeling
van beoordelingskriteria tot het terrein van de
huishoudkunde behoren.
Adrninisfratie
Met een komputer is heel goed een administratie bij te houden. Ieder merk mikro-komputer levert we1 programma's voor huishoudadministratie. Dus bijhouden van kasboek,
maken van overzichten aan de hand waarvan
een belastingformulier ingevuld kan worden.
Ook leuk is de boodschappenlqst. Er is er een
gemaakt door een meneer, die altijd aan zijn
komputer zat te werken tot ongenoegen van
zijn vrouw. 'It is a common situation: A computer, a wife and a user-husband in the middle. The solution is to get the wife involved
or take up a new hobby. The playing games
tactic did not work.' Om haar gerust te stellen
maakte hij een mooie lijst, met alle door hen
veel gebruikte produkten erop in dezelfde
volgorde waarin deze produkten in de door
hen bezochte supermarkt stonden. Je loopt de
lijst langs en tikt een kode in als je het betreffende vrodukt nodie:hebt. Aan het eind is

drukt (80-Micro-computing, april 1982).
Probleem met deze programma's is, dat
eerste instantie nauwelqks tqd besparen,
meer omdat veel programma's niet kan
klaar te koop zijn en dus zelf ingetikt, geschreven of aangepast moeten worden. En
uiteindelijk zul je toch zelf alle gegevens moeten invoeren. Sommigen zijn meer gemotiveerd om dat in een komputer te doen, dan
in een huishoudboekje. Maar ook bij hen kost
de komputer voorlopig nog meer tijd, dan hij
oplevert. In de tijd dat je bovengenoemde
boodschappenlijst door de komputer hebt laten maken, heb je al lang een Iijstje met de
hand gemaakt. Wel biedt zo'n programma de
mogelijkheid systernatisch te werk te gaan. Of
misschien moet je zeggen: verplicht een komputer je systemisch te werk te gaan. Want de
meeste komputerprogramma's kunnen geen
vage gegevens verwerken.
De techniek staat overigens voor niets. Je

werkend system voor perfekt georganiqeerde
huishoudens, die een standaardpakket stan-, '
daard verpakt voedsel in huis wensen te heb-:;'
ben. De toekomst is (en het is nu a1 mogelijk),.
dat je de eigen apparatuur koppelt aan grb- ~t
tere systemen. Zo zijn er a1banken, die met 77 ,
home-terminals werke
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