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SAMENVATTING 

De opdracht tot het doen van een literatuuronderzoek betreffende 
touch-screens en het vervolgens bouwen van een infrarood 
touch-screen heeft geleid tot een boeiende stage met als 
eindresultaat een werkend prototype. Het ontwikkelde exemplaar 
is gemaakt met een interface voor de cursor-besturing van de 
Macintosh waarbij gebruik is gemaakt van de muis-ingang. 
Het touch-screen zal de komende tijd, in het kader van het 
project LEESBORD, op bruikbaarheid getest worden. 
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1 INLEIDING 

Op het Instituut voor Perceptie Onderzoek (IPO) wordt o.a. veel 
onderzoek gedaan op het gebied van spraak en tekstherkenning. De 
projectgroep onder leiding van Dr. P. Reitsma, waarbij ik mijn stage 
heb vervuld, is bezig met het ontwikkelen van een leeshulpmiddel. 
Het totale project, LEESBORD geheten, heeft tot doel een leesbord te 
ontwikkelen bestaande uit: 

- een plat LCD of plasma-scherm met goede grafische 
mogelijkheden 

- een infrarood touch-screen vlak boven het scherm 
- een op compactdisc opgeslagen oefenprogramma met 

daarbij behorende spraak 
- een hoofdtelefoon 

Dit leesbord in eerste instantie ontworpen voor kinderen opdat deze 
geheel zelfstandig woorden leren formeren en herkennen. 
Momenteel is men nog in de ontwikkel en test-fase van het 
programma. Als ontwikkel systeem wordt gebruik gemaakt van de 
LISA en de Macintosh PC. Voor dit systeem is een software-pakket 
geschreven wat woorden en woord constructies op het display 
weergeeft. Het kind krijgt diverse gesproken opdrachten om 
woorden, welke ook worden uitgesproken, te vormen. De gesproken 
opdrachten alsmede de woorden worden alle door de programmatuur 
uit een data-bank gegenereerd. 
Om het kind de opdrachten te laten uitvoeren is gezocht naar 
interactiemiddelen, anders dan het keyboard, waarmee het kind met 
de computer kan communiceren. Naast de tot nog toe gebruikte muis 
wilde men ook andere middelen gaan proberen. 

Hoewel van te voren reeds vaststond dat men een infrarood type 
touch-screen wilde hebben had men toch graag een inventarisatie 
van alle bekende typen met hun voor en nadelen. Voorafgaande aan 
het bouwen van een prototype is dan ook eerst een uitgebreid 
literatuur onderzoek gedaan , wat ook in dit verslag is opgenomen. 
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Er zijn firma's welke infrarood aanwijs-schermen, geschikt voor 
elke computer, verkopen zodat de vraag waarom er dan een stage aan 
te besteden terecht is. Het antwoord hierop is tweeledig. 
Ten eerste is het touch-screen een onderdeel van het project waarin 
alles nog op elkaar afgestemd en uitgeprobeerd moet worden . 
Hoewel er kant en klare schermen te koop zijn is het doen van 
aanpassingen in b.v. reactiesnelheid , het geldig zijn van een touch, 
nauwkeurigheid van aanwijzing e.d. zeer moeilijk. 
Een tweede belangrijke reden zijn de kosten, om enkele van het 
standaardmodel afwijkende touch-screens te laten maken . 

Het verslag bestaat uit twee delen welke apart kunnen worden 
gelezen. Hoofdstuk 1 bevat de resultaten van het literatuur 
onderzoek. De resterende hoofdstukken beschrijven de hardware en 
de software van het gebouwde prototype. 
Langs deze weg wil ik Ir. R. Albers en ing. J. Tiesinga bedanken voor 
hun adviezen bij de bouw en mijn begeleider Dr. P Reitsma voor zijn 
geduld en enthousiasme. 

R.R.M van Raaij 
Eindhoven, 
januari1987 
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2 Literatuuronderzoek 

2.1 Inleiding 

Het zoeken naar eenvoudig te gebruiken alternatieven voor het 
traditionele keyboard heeft geleid tot de ontwikkeling van de muis, 
de lichtpen, de track-ball, het graphic-tablet en het touch-screen . 
Overeenkomstig de opdracht heeft het literatuuronderzoek zich 
gericht op het touch-screen. De geraadpleegde literatuur bevindt zich 
in de bibliotheken van het IPO, het rekencentrum en de afdeling der 
Elektrotechniek van de Technische Universiteit Eindhoven (TUE). 
Het onderzoek heeft zich gericht op de in deze bibliotheken aanwezige 
boeken en tijdschriften. Van de tijdschriften is met behulp van de 
naslagwerken Computer and Control Abstracts de jaargangen vanaf 
1980 tot juli 1986 doorgespit. In de literatuurlijst zijn de meest 
informatief bevonden artikelen vermeld (lit.5-lit.10). 
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2.2 Het touch-screen 

Het touch-screen is een interactief user-input device wet de 
computer gemakkelijk toegankeli_ik maakt, ook voor ongetrainde of 
niet opgeleide gebruikers 
In de literatuur wordt melding gemaakt ven een vijftal verschillende 
principes te weten 

1. het opties touch-device 
2. het capacitief membraan 
3. het weerstends membraan 
4. oppervlakte ecoustische systeem 
5. het velocit~-screen 

.M..J. 

Er zijn twee opt i ese systemen. Een welke werkt in het infrarode 
gedeelte van het spectrum en een welke werkt in het zichtbare 
gedeelte ven het spectrum Het infrarode systeem meEJkt gebruik van 
een matrix besteende uit LED's en fotodetectoren, zie figuurl . 

:.. . · _ u~ for x-:aiih · · ~ 

·:\ '~ -ooo o ··~ 

figuur 1, 
infrarood systeem 

De LED's :i_in langs de lEJngs de x en de y-es gepleetst met 
daartegenover de detectoren Zodra men een aanwijzing op het scherm 
doet zal een infrarode streel in zowel de x els de y-richting 
onderbroken worden. De plEJets ken nu bepaald en middels een 
int erf ace worden doorgegeven een de computer. 
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Het tweede type werkt met een continue lichtbron welke longs drie 
zijden ..,,on het scherm is geplootst, zie figuur 2. Longs de vierde zijde 
zijn twee lineaire beeld-detectoren geplaatst. 

Display 

Touch point 

/ 
1 // \ 
1 / \ 
1 ' 

A lwference 111'11.' --------
focus1,ig •v1 · ' ·· 

ctD de-tecto _ . ...,,,, _._. ' -

' 
··- · .: 

... .,·~-:•~ 
,..1,( • •~I...._~ 

• ::~ .. ;I\, 
. ; ~} ~ - ~ .. ' ~ 

figuur 2, opties 
systeem 

De detectoren zi_in zodanig gemonteerd dat de schaduwen, welke 
·n·orden ·i1eroorzaakt bij een aanvv·i j zing op het di sp 1 ay-oppervl ak, door 
beiden wordt gedetecteerd. De nauwkeurigheid ,.,.an de detectie wordt 
mede t,epaB 1 d door de f ocuseermi dde 1 en waerrnee men de schoduw..,,a 1 
op de detectoren instelt. 

ad 2 

Het oppervlak van het display is ingedeeld in een aantal gebieden. zie 
figuur 3. 

figuur3, 
ci:ipticitief
rnembraan 

FAC[ PL A TE 

CONOUCT I VE TRANSPAR[l';l 
COATING 

-- TO SENS IN G 
CIRCUITR Y 
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Over het display wordt nu een dunne transparante laag aangebracht 
waarin vooraf gespecificeerde gebieden zijn voorzien van een 
geleidend materiaal. Elk gebied is nu met een draad ,welke eveneens 
op de transparante laag is aangebracht, verbonden met een 
controle-eenheid wat de gebieden continu af tost op zoek naar een 
touch (=oonwi)zing) . Er wordt een touch gedetecteerd indien er een 
copociteits verandering plaats vindt De copaciteits verandering 
treedt op doordat bij oanroki ng von een touch gevoe 1 i g gebied de 
lichaams-capaciteit biJ de capaciteit van het meet circuit wordt 
opgeteld. 
Daarom za 1 bij de toepassing van het capacitieve mebraan de 
gebruiker het scherm met de naakte vinger moeten oaanraken. 
Het scherm reageert niet op aanwijzing met niet goed geleidende 
voorwerpen waarbi _i geen contact tot stand wordt gebracht tussen het 
scherm en het 1 i chaam .. 

• 1 

.'J 

WIR[ S TG 
SEN SOR S 

~ ----IH---+--+-+-----t • 

• 
~-+--+-~--+--1 t. 

·'. .. 

figuur 4, 'v'veerstands membraan 

Het over het scherm aan te brengen folie bestaat gewoonlijk uit drie 
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logen. 
Een binnenste scheidingslaag met doarboven en onder twee membronen 
of flexibele platen waarin geleidende oppervlakken zijn oongebracht. 
Deze oppervlakken bestaan uit rechte , parallel aanqebrachte 
e 1 ektrode-bonen. 
De twee membnrnen worden op een zodoni ge wij ze oongebrocht dot de 
elektrode-bonen loodrecht op elkaar staan en oldus een roster vormen, 
zie figuur 4. 

De geleidende oppervlakken zijn naar binnen naor de scheidingsloog 
gericht. In de scheidingslaag zi_ln gaatjes gemaakt wearbij elk gaatje 
gezien kan worden ols een schakeloor-posltie. 
Zodra nu de buitenste laag bij een aanwijzing wordt ingedrukt raken 
de elektrode bonen van de twee membranen el koor op dot punt. De 
controle-eenheid detecteert deze kortsluiting en de touch-plaats is 
bepoeld 

rAC[PLAlE 

figuur~ 

nAl'ISM IT T[C, 
SURFACt WA II E 
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Acoustische golven, welke worden gegenereerd door piëzo-elektrische 
trensducers die zijn gep 1 ootst 1 ongs de x en de y-as ven het scherm, 
worden over het schermoppervlok gestuurd. Een touch op het oppervlak 
veroorzaakt een ref 1 eet ie von de uitgezonden golf . De reflecties 
worden nu gemeten en zi)n rechtevenredig met de afstond von het 
rookpunt von de x en de y-os. zie figuur 5. Het is bij dit type 
touch-screen belangrijk dot het schermoppervlok goed schoon wordt 
gehouden. 

Het display is hierbij gemonteerd op vier piëzo-elektrische kristallen. 
Bi_i oanraking van het sc~1erm worden de kristallen gedeformeerd. De 
sponningen die dtrn door de kristollen worden geproduceerd zijn een 
meet voor de snelheid waarmee het kristal is vervormd en daarmee 
bepalend voor de afstand ven de touch tot ieder kristal. 
Over deze methode wes verder geen inf ormet ie beschikboor en zal 
da erom in het verdere vers 1 ag buiten beschouwing worden ge 1 eten. 
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2.3 Touch-screens vergeleken 

touch-verschi 11 en 
Met uitzondering Yan de rnpaci t i eve systemen kan de gebruiker een 
touch geldig maken door het scherm met een willekeurig (puntig) 
voorwerp te raken. Bij het capacitieve systeem moet. dit gebeuren met 
de ·noakte· vinger. 

kwetsbaarheid 
Vuil is in het algemeen een grote boosdoener ols het goot om een 
correcte werking van apparatuur en dus ook bi_i touch-screens. Vooral 
de ocoustische en de copocitieve systemen zijn zeer gevoelig voor 
vuil en het is noodzakelijk dat de gebruiker de oppervlakken goed 
schoon houdt 

Het weersternds en het capocit ieve membraan zijn kwetsbaar voor 
scherpe voorwerpen of puntige nagels welke de gebruikte foliën 
kunnen beschadigen. Dit ondtrnks dot de gebruikte materialen sterk en 
duurzaarn zi _in en dat ze 1f s krassen op het membraan niet 
noodzakelijkerwijs fouten in de aanwijzing tot gevolg hoeven te 
hebben. 

Optiese systemen zijn bijna niet, (lees alleen moedwillig), te 
besc:r,adi Qen 
Ter illustratie hiervan het voorbeeld van een test waar men kinderen 
gedurende een dag liet spelen met een HP-150 met touch-input, hen 
daarbij in de gelegenr1eid stellend zoveel limonade en snoep te 
consumeren als zi_i moor wilden. Aan het eind van de dag, toen enkele 
van de touch-inputs niet meer functioneerden, bleek dit te wijten te 
zijn aan het volledig dichtgesmeerd zijn van de LED's/detectoren met 
gevulde koek en dergelijke. 
De duurzaamheid van deze systemen is sterk afhankelijk von de 
levensduur Yon de gebruikte LED's of lichtbron. Hoewel hier geen 
specifiek onderzoek naar is gedeion maokt men in de literatuur geen 
gewag Yon het vers chi 11 en in de 1 evensduur van touch-systemen ten 
gevolge vein de slijtage vein de materialen. Er kon echter gesteld 
worden dat de levensduur, zeker in het geval van de LED's, oonzienlijk 
verlengd wordt door ze niet moximaol in te stellen. 
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flexibiliteit en resolutie 
De flexibiliteit t.o.v. touch-gebied definitie is grotendeels 
ofhonkelijk ven de resolutie ven het gebruikte systeem. 
Onder resolutie von een systeem wordt verstoon het oontol 
verschillende punten dot met het systeem in het x,y-raster, woorin 
het scherm oppervlak is verdeeld , kon worden onderscheiden. 
Een hoge resolutie betekent don ook dot men veel verschillende 
touch-gebieden kon oongeven en doEirbij meer mogelijkheden heeft om 
de p 1 oots en groot te von het touch-gebied te vori eren. 

Noest een loge resolutie heeft het copocitief membroon het nadeel dot 
de touch gevoelige gebieden in het produktie-proces zijn vostgelegd 
zowel in ploots ols in ofmeting. Momenteel kon men op een copocitief 
membroen ongeveer 30 gebieden definiëren. Veel ruimte is nodig voor 
de verbinding vtrn de gebieden met de controle-eenheid. 
Er wordt gewerkt 0E!n een methode woorbij het gehele scherm bedekt 
is met een tronsporonte, metolen folie woorno don vio copociteits 
metingen vanaf de vier hoeken ven het scherm de touch-p 1 oeits bepaa 1 d 
wordt. 
Vooralsnog heeft dit scherm de laagste resolutie en een loge grnod 
von flexibiliteit. 

De resolutie is bi_i het infrarode type ofhenkelijk ven de fysieke grote 
ven de LED 's en de detectoren. 
Bi_i het onder-e type wordt de resolutie bepaald door de kwaliteit ven 
de gebr-uikte focuseermiddelen . Nadeel ven betere focuseermiddelen is 
dot de pri _is meer den evenredig toeneemt. 

Een zeer hoge resolutie heeft het weerstonds membroem Ter 
vergelijking : 
het copacitieve membroan heeft 30 touch-gebieden, het weerstond=; 
mernbreran 16 mil _i oen . 

De beste resolutie heeft echter het ocoustische systeern. Het is 
ecr,ter niet in stoeit het centrum ven een groot rakend object, zoe1ls 
een vinger- . te bepeilen De gebruikte geluids-golven weerkaatsen tegen 
de rond von het ob_iect we1eirdoor het onmogelijk is de "Eichterkant" ven 
het object te zien. Ter illustratie zie figuur 6 op de volgende peginei . 
Het ocoust.ische s~steem is ook het duurste touch-screen. 

Resumerend rengscl1ikken we de systemen nae1r me1te ven resolutie. 
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::J 

von hoog noor loog: 

- oppervlokte ocoust i sch systeem 
- weerstonds membreian 
- opties touch device 
- copoci lief membraan 

NogmMls moet worden gewezen op de inflexibiliteit von het 
ceipeicit i eve membreian. 

ge 1 ui dsgo I ven 

VOORV·/ERP 

.... ...________ /~ 

tronsducers 

figuur 6 

Qara 11 axf outen 

\ 

Er is sprake van een parallaxfout indien het touch-gevoelige gebied 
niet overeenkomt met riet CRT-beeld. 
Met nBme bij de optiese systemen heeft men er lost van. 
De uitgezonden lichtstralen bewegen zich in een rechte lijn over het 
CRT-oppervl ak De para 11 eixf out wor-dt nu veroorzeieikt doordat de 
stralen zich, bi_i een gebogen CRT-oppervlak, in het midden dichtbij 
het oppervl eik en aen de rein den er verder vanaf bevinden. 
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Dit kon worden ondenP'trngen door de LED' zodanig te plaatsen dot de 
ronding van het scherm gevolgd wordt. 
Bij een plat CRT-oppervl ok zal een poro 11 oxf out om deze reden 
notuurlijk niet voorkomen. Een parolloxfout veroorzakende factor is 
don de af stand tussen de LED's en het scherm. Hoe groter de of stond 
des te groter de ofwi_iking indien een vinger het roster onder een hoek 
doorbreekt. 
Verder wordt geadviseerd het touch-octieve gebied iets groter te 
maken dan het visuele doel opdat, in het geval dat de vinger het rost er 
van stralen onder een lichte hoek doorbreekt, de touch toch met het 
juiste beeld wordt gekoppeld. 

beeldbeînvloeding 
De membraan s~stemen verminderen de beeldhelderheid omdat, 
tengevolge von de begrenzingen van de gebruikte f oliën, een vo 11 edi ge 
l i chtdoorgong wordt geblokkeerd. 
Opt iese systemen welke werken in het zichtbare deel van het 
spectrum beînvloeden de beeldhelderheid ook in negatieve zin. 

Eindconclusie 

Het infrarode touch-device komt in de literatuur noervoren els zljnde 
het meest betrouwbare systeem. Het is zeer moeilijk te beschadigen 
en daardoor bij uitstek ge.sct1ikt voor toepassingen in publieke- of 
industr-iële omgevingen waarbi_i de mogelijkheid tot. beschadigen groot 
is Voort,ee l den zijn stations, i nf ormati eborden, chemische f obri eken 
scholen en dergelijke. 
Omdat het infrarode. touct·1-device gebruik maakt van solid-state 
componenten heeft het ook een langere levensduur in vergelijk met de 
ondere systemen. 
Belangrijkste nadeel van de optiese lichtstrool-technologie is het 
optreden van pe,rallaxfouten aan de ronden van het scherm. 
Oplossingen hiervoor zijn reeds eerder oongegeven. 
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2.4 Touchscreens~ nlgemene voor en nndelen 

Uit de literatuur was geen eensgezinde mening te destilleren over het 
t ouc h-s ere en. 
Hoewel touch-screens steeds meer worden gebruikt is men nogal 
terughoudend bi _i het toepassen ven dit hul pmi dde 1. Het werken met de 
touch-screens wordt door de traagheid, veroorzaakt door het 
stapsgewijs verlopen van de communicatie, bij continu gebruik nogal 
als irritant ervaren. 
Momenteel wordt het gebruikt els interactie middel tussen publiek en 
informatie bestanden in b.v. banken en bibliotheken. Verder wordt het 
mondjesmaat gebruikt in procescontrole systemen en complexe 
meetepporetuur. 
Samenvattend komen de vo 1 gen de be 1 engri j ke voor en nede l en naar 
voren. 

Voordelen: 
- gebruikers hoeven niet bekend te zijn met een computer 

om er toch mee te kunnen werken 
- doordat de cornmuni ceti e mi dde 1 s een touch-screen 

volgens een bepeeld menu verloopt is het maken ven fouten 
oenzienli_ik verminderd 

- het is bi_i uitstek geschikt in een vuile, apparatuur 
onvriendelijke omgeving 

Nadelen 
- vri i duur, er moeten extra kosten worden gemaakt t.o.v. het 

k6le beeldscherm met toetsen bord 
- interactie met de computer is vrij traag d66r men in het 

communicatie protocol (het menu) geen sprongen ken 
rnoken 

Er wordt nog steeds gewerkt 60n de vervolrnoking von het 
touch-screen. 
Ook heeft men 61 een drie coördinaten scherm gemaakt. De 
z-coördi neet (1 oodrecht op het scherm) wordt hi erbi _i ge ree 1 i seerd 
door het scherm beweegbeer te maken in de z-ri cht i ng (1 it. 11 ). De 
ont wikke 1 i ngen hi erven zijn echter nog in een zeer pri 1 stedi urn. 

In het algemeen wordt touch-input beschouwd ols een tussenstap neer 
voice-input. 
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3 HIT INFRARODE TOUCH-SCREEN 

Het infrarode aonraakscherm kan worden gezien ols zijnde opgebouwd 
uit drie gedeelten nomelijk: 

adl 

1. Het touch-gevoelige gebied bestaande uit een raster von 
infrorood LED/detector poren 

2. De controle-eenheid welke het raster af tost op zoek noar een 
touch en zorg draagt voor de exacte bepoling von de touch
plaats in het raster en het al dan niet geldig zijn van de touch. 

3. Het interface gedeelte waarin de raster coordinaten worden 
omgezet in beeldscherm coordinaten welke vervolgens worden 
ingelezen in de bij het beeldscherm behorende computer, in dit 
geval de Mee. 

Het toucr1-gevoelige gebied wordt gevormd door een raster'van 
infrarood LED's en detectoren. De LED's zijn langs een horizontale en 
een verticale zi_ide ve,n het CRT-displeiy oongebracht met langs de 
andere zijden, loodr-ecl1t t.ov . de LED's, de detectoren. 
Door nu een LED te 1 ei ten branden en bi _i de tegenoverliggende detector 
te kijken of de infrarood-lichtstraal aankomt, kon worden 
gecontroleerd of de straal al dan niet onderbroken is, dus of er wel of 
geen aonwi j zing is gedtHrn. 
Op deze manier wordt de horizontale en de verticale zijde afgetast 
waardoor de x,~-coördinaat van het voorwerp wot zich in het raster 
bevindt_. kon worden bepaei l d. 

ad2,J 
Het hart van de controle-eenheid is een microprocessor welke middels 
de bij behorende bouwstenen en 1 ogi co communiceert met het rost er 
en de Moe. 

In het al gemeen onderscheiden aanraakschermen (van hetzelfde type) 
zich van elkaar in reactie snelheid en in het aantal touch gebieden wat 
gedefinieerd kan worden. 
Bij het infrarode toucr1-screen is het aantal touch-gebieden evenr-edig 
met het aental, langs de ziJden geplaatste. LED's/detectoren waaruit 
het rost er is opgebouw,j De rnaxi ma 1 e dichtheid welke doorbi j kon 
worden bereikt is afhankeli_ik van de diameter van de gebruikte 
LED/detector. 
De reactie-tijd van het scr1erm op een touch is evenredig met de 
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scan-snelheid ven het scherm en ken dus in principe neer believen 
worden ingesteld. Begrenzingen daarbij zijn de eigenschappen ven de 
gebruikte componenten. 

DETECTIE 

Bij de detectie von de infrarood strMl krijgt men te maken met de 
volgende infrarood bronnen: 

- zonlicht 
zon 1 i cht heeft een energi everde 1 i ng over het gehe 1 e 
elektromegnetische spectrum, de lichtgolven hebben op de 
verschillende freQuenties een constonte omplitude 

- komerl i cht 
de bron von komerl i cht is de 50Hz 1 omp 

- infrarood-LED's 
dit is de gewenste bron 

Om nu detectie fouten te voorkomen moet met hiermee rekening 
houden. 
Hiervoor zi _in twee methoden in gebruik 

1. Meting ven de ocht.ergrondstroling om daarmee de drempel 
van de detectie schakeling in te stellen. 
De meting kon gebeuren door de niet gese 1 ectee_rde 
detectoren te gebruiken als achtergrondstraling 
meters. 

2. De LED's te moduleren met een bepaalde freQuentie en dan 
achter de detectoren een filter te plaatsen wat de 
ongewenste freQuenties eruit filtert. 
Bij de HP-150 wordt van deze methode gebruik gemaakt 
weerbi j den ,je moduleitie freQuent ie 700Hz bedroeigt en 
het filter is ingesteld tussen de 200 en de 700Hz. 
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4 HET PROTOTYPE: DE HARDWARE 

Keuze LED's en detectoren 
Bij het uitkiezen ven een geschikt LED/detector poer is gezocht noor 
een LED en detector welke gelijk ven vorm en ofmeting weren. 
Doornoost is voor de LED's gekeken noor een type met een zeer hoge 
licht weergave, gecombineerd met een smalle stralingshoek. De TILB 1 
(detector) en de TIL31 B (LED) voldeden aan deze eisen en weren 
bovendien snel te verkrijgen. 

Het scherm-aftast mechanisme. 
Het selectie-mechanisme is opgebouwd uit een counter, een 1 uit 8 
selector, 8 drivers en 8 multiplexers. 
De werking is els volgt , woorbi_i verwezen wordt noor het scherm
bedroding 1. 
De counter 11] wordt aangestuurd met een klok-puls. De drie loagste 
bits (q0,q 1,q2) ven de counter uitgong zijn verbonden met olle drivers 
en multiplexers en selecteren 1 van de 8 op deze driver/multiplexers 
oangesloten LED's/detectoren. 
De drie volgende bits (q3,q4,q5) zijn verbonden met de 1 uit 8 
selector welke 1 Yon de 8 bi) el koor behorende dri\Jer-multiplexer 
combi notie selecteerd Door deze schokeling worden olle 59 
LED-detector peren een voor een oongestuurd en gedetecteerd. 
Nodot de lootste combi notie is aangestuurd wordt de counter met 
behulp von de ond-logico gereset en wordt opnieuw begonnen met de 
eerste combi nat ie. 

Aansturing van de LED' s. 
De LED's worden aangestuurd met het driver IC NE591 . Dit type is 
gekozen omdat het de hoge werkstroom, (deze is 1 00mA), van een LED 
kan verdn:igen. Tussen de driver en de LED is een 5, 1 o~,m weerstond 
aangebrac~,t. Deze weerstand heeft twee functies : 

1. het begrenzen von de stroom door de LED op 1 00mA, 
(ongemodul eerd) 

2. het voorkomen ven een spenni ngsve l in de voedi ngs 1 ij n 
van waaruit de LED's via de dr-iver gevoed worden , 
steeds als een LED geselecteerd is 

De LED wordt gemoduleerd met een door de PLL gegenereerde blokgolf 
met een frequentie vEin 40KHz. 
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De NE591 heeft ols nodeel dat de laatste woorde op een uitgang (A), 
bij het omschakelen naar de volgende uitgang (B), blijft staan. Ingeval 
de laatste waarde hoog was betekent dit dat op uitgang A, totdat deze 
opnieuw geselecteerd wordt, continu 5 volt staat. De met uitgong A 
verbonden LED zendt dan een continue lichtstraal uit en zal daardoor 
de bi _i uitgang B behorende LED-detector combi notie storen. Doornoost 
vraagt de LED ook nog een stroom van 1 OOmA. In het ergste geval zal 
dit met alle 8 de uitgangen van het driver IC gebeuren waarmee dan 
ook gelijk de maximale stroom die het IC kan verdragen ruimschoots 
overschreden is. 
Om deze redenen wordt na elke selectie stt1p de uitgangen m.b.v. de 
multi vibrator gereset. 

De detectie. 
De detectoren worden gelezen m.b.v. multiplexer IC's waarvan de 
uitgangen in een wired-or configuratie met elkaar zijn verbonden. De 
gemeenschappelijke uitgang is via een 400 ohm weerstt1nd, wt1arover 
het gedetecteerde signaal wordt afgenomen, met massa verbonden. 

In de specificaties vt1n de detector wordt geadviseerd een 100 ohm 
weerstand te gebruiken om een optimaal detectie signaal te 
verkri i qen. 
Het ,.,.erkregen signaal was voor verdere verwerking echter niet sterk 
genoeg zodat een grotere weerstand is genomen. Bezwaren tegen het 
gebruik van een grotere weerstandswaarde zijn: 

- de detector reageert traag 
- de gedetecteerde puls is sterk Yervormd 

Bij de gebruikte modul at i ef requent ie 1 evert de 400 ohm weerstand 
geen onoverkomenlijke problemen op. 

Het gedetecteerde signaal wordt nu via aan een 100 maal versterkend, 
hoogdoorloot-filter (zie schermbedroding 2) toegevoerd oon de 
kl okpul s ingang van counter [21 . 
De uitgangen q 1,q2,q3,q4,q5,q6,q7 van de counter worden via 
OR-logica met de detectorlijn Yerbonden. De detectorlijn wordt na 
een minimum Mntal pulsen (2) hoog gemaakt wat betekent dot de 
lichtstraal niet onderbroken is. De counter wordt na elke selectieslag 
gereset. 
Gekozen is voor een 100 rnaal versterkend filter om het licht 
vervormde signaal uit de detectoren weer de blokgolfYorm te geven. 
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De plaatsing van de diverse componenten is weergegeven in het 
scherm-layoutschema. De op de plug aanwezige signalen zi _tn: 

- +SV en - voeding 
- cl, schermklokpuls voor counter 11] 
- Q0--Q5 ,de respectieve 1 i _i ke uitgangen van counter [ 1] 
- D,de detectorlijn 

De controle-eenheid. 
Het hart van de controle-eenheid wordt gevormd door de 6809 
microprocessor. Samen met de andere bouwstenen en logica zorgt de 
processor 1p1oor een _juiste detectie interpretatie en interfacing met de 
Macintosh. 
Hoewel de bedrodings-schema·s (zie bijlogen microprocessor) von de 
controle-eenheid voor zich spreken zal hier een korte toelichting 
worden gegeYen. 
De signalen q0--q5,sw 1--sw3 en ddector zijn ingaande signalen. 

- Q0--q5 zijn nodig voor het bepalen welke LED-detector 
combinatie aangestuurd wordt 

- sw 1--sw3 geven aan welke optie geselecteerd is 

De signolen TS,NR,TY ,TX,CY en CX zijn signalen welke gebruikt worden 
voor het interf oce gedeelte 

De processor is geprogrnmmeerd om te wachten op een Non Maskable 
Interrupt (Nt11) . Het Nl11 signtHll is gelijk aan het schermklok signaal. 
De doorgifte von het schermklok signaal oan de N~11 ingong van de 
processor wordt geblokkeer·d zolang één van de timers nog loopt, zie 
schemó rnicroprocessor en bouwstenen 2. Zodra er een interrupt 
optreedt kijkt de microprocessor naor de tellerstand en de toestond 
van de det.ectorlijn. Het moment van kijken is zodanig gekozen dat de 
detectorli_in voldoende tijd heeft om zich in te stellen. De relotie 
tussen det.ect.iesignMl en interruptmoment is weergegeven in 
figuur 7. 

NMI 
pul~-€' 

detedorhjn 

figuur 7 
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5V 

X1 
ov 

5\1 

X2 
ov 

5V 

ov 

De int erf ace. 
Het 1 nv oeren van de touch-coördinaten aan de Mac waarbij de cursor 
op de coördinaat komt te staan, gaat het eenvoudigst door gebruik te 
mok en von de muis ingong. De int erf oce moet hiertoe de signolen 
welke de muis of geeft genereren. 
De van de muis ofkomsUge signalen zijn: 

- twee kwodrot uur si gno l en voor de x en de y-ri cht i ng 
- een puls signaal van de schakelaar 

Het kwadratuur signaal ziet er als volgt uit, zie figuur Ba: 

J 1 

~ 
L 

90 gr-aden 

L 
figuur 88. kwadratuur s1 gnae 1 

LJ 
f i guur 6 t, .. rn ui s - s 'v'v' i t c h si g na a 1 

Signaal X 1 en X2 zi_in 90 graden t.o v. elkflar verschoven. Ult deze 
verse hui ving X 1 90 graden voor (of na) X2 bepea 1t de Mac of de cursor 
naar rechts (of naar 1 inks) moet worden verplaatst. Het ai:rntal flanken 
von signael X 1 geeft doeirbij oon hoeveel pixels de cursor verplaatst 
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moet worden. Voor een meer gedetoileerde uitleg von de muis en zijn 
signalen zie literotuur 11. 
Het schakel aar si gnaa 1 heeft de vorm von een puls van +5V naar OV, 
zie figuur Bb. 

Opmerking: De uit de Moe komende +5\/ spanning kon niet ols voeding 
gebruikte worden voor het scherm. De Moe kon slechts een beperkte 
hoeveelheid stroom leveren. 

Beschrijving interface schake 1 i ng0 

Een kloksignaal wordt toegevoerd aan twee counters waaruit twee 90 
groden in f ose verschoven signolen komen. Met behulp von AND en OR 
logica kon het X 1 si gnao 1 voor- of naijl en op X2. De schakeling 
spreekt voor zich 
Om nu het juiste aantal pul sen naar de Mac te sturen maken we 
gebruik van een softwarematig te setten countdown timer. De timer 
geeft +SV af zolang zi_i aan het tellen is. Als deze conditie geldt 
worden de pulsen nt:u:1r de Moe doorgelaten. 
Het starten van de teller. m.b.v. een FF-schakeling, gebeurt steeds op 
dezelfde (delende) flank van het X 1 siqnaal. Door dit te doen beper-ken 
wi_i de maximale inleesfout voor zowel het noor links ols noar rechts 
verplaotsen von de cursor tot 1 pixel per verplaatsing. 
Voor de Y 1 . 'y'2 si qna 1 en qe 1 dt hetzelfde verhaa 1. 

. ~ ~ 

De controle-signalen hebt,en de volgende taak : 
- NR. het reset ten van de FF 
- TS , het starten van het inlezen van de Moe 
-TX,T'y', bepalen voor of naijlen Xl ('y'l) op X2 (Y2) 
- Cx,CY, bepalen of de respectievelijke timers mogen tellen 

Het aansturen van de 11ac via de int erf ace gebeurt in drie slagen 
1 de tirner-s worden ingelezen 
2. de FF wordt gereset , de richting en het al de:in niet rnogen 

tellen wordt ingesteld 
3 het starten van het inlezen van de ~1ac 

Bij het opstellen van het ontwerp zijn een aantal factoren , met name 
de diverse klok-signalen. variabel gernaakt Deze factoren zijn: 

1. het sct·1errn-klok signMl waarmee de scan-snelr1eid en du2- de 
reactie sne1t·1eid van t·1et scherm worden bepaald. 
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2. het muis-klok signool woormee de coordinoten von het 
touch-punt aan de Mac worden toegevoerd 

3. het muis-schakelaar signaal . 
4. het bes 1 i ssi ngs moment ven het invoeren van het touch-punt, het 

zogenaamde i nkl ikken. hetgeen gebeurt door het geven van het 
muis-schakelaeir signMl 

5. de meinier wMrop de cursor over het scherm verplootst wordt 

ad 1,2.,J 
Voor de generatie ven de hier genoemde klok-signa 1 en is gebruik 
gemaakt van programmeerbare timers. Bj_i het testen van het 
prototype zijn de grenzen, voor wat betreft de maximaal bruikbare 
frequentie, bepoeild om de mogelijkheden van het scherm aan te geven. 
Voor het scherm-klok signaal was dH een frequentie van 5 KHz, wat 
resulteert in een reoctie tijd von ongeveer 0,01 seconde. Als 
criterium hierbij is aangenomen de vorm Yon het signaal aan de 
detector zijde Bi_i een hogere frequentie is het signtH:ll te sterk 
gedeformeerd om nog te kunnen worden gebruikt. 
Het muis-klok signaal en het muis-schakelaar signaal worden 
begrensd door de in 1 eessne n1ei d van de Mac resulterend in 
respectieve 1 ijk een maxi ma 1 e frequentie van 1250 Hz en een puls duur 
von ongeveer O ,05 seconde. 

ad4,_2 
Yerschi 11 ende opties zijn opgenomen in het programma en i nste 1 baar 
met behulp van de micro-switch. Een ui tl eg hi er·.,,an wordt gegeven in 
hoofdstuk 6. 

De. schema's a 1 smede een 1 ijst van de gebruikte componenten is 
opgenomen in de bij 1 agen. 
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5 Metingen 

Om de juiste werking van de schakeling te controleren kan men het 
beste gebruik maken van een oscillosscoop. 
De volgende meetpunten zijn van belang: 

1. het muis-kloksignaal, blokgolf met een frequentie van 1250Hz: 
timer 1 pootnummer 27 

2. het schermkloksignaal , blokgolf met een frequentie van 5KHz: 
timer 1 poortnummer 6 

3. het muis-switchsignaal te meten na het resetten van de 
schakel ing , (zie ook figuur 8b): timer 1 pootnummer 3, de 
puls-duur is ongeveer 0,05 sec. 

4. het LED stuursignaal, blokgolf met een frequentie van 40KHz: 
ic HEF4046 pootnummer 4 

5. het signaal op de LED, zie figuur 9a 

6. het signaal op de detector, zie figuur 9b 

7. het signaal op de gemeenschappelijk detector uitgang , zie 
figuur 9c: te meten op elk ic HCT4051 P pootnummer 3 

8. het signaal op de detectorlijn, zie figuur 9d: te meten op de PIA 
pootnummer 11 

9. de aanwezigheid van korte pulsen op het ic HCT123p, 
pootnummer 4 

Voor het verrichten van verdere metingen wordt verwezen naar de 
diverse schema's in de bijlagen . 

24 



~
 

0 
U

1 
.... "' 

<
 

<
 

., C
: 

, 
-· 

o1
) 

-
v,

 
,D

 
Q

I 
Il>

 
:,

 
-

•D
 

~
 ' 

V
o 

Q
I 

l"
 

-,
:, 

,.o
' 

:,
 

Q
I 

Q
I ÏÎ
 

0
..

 "' - "' 0 -0 ., - -· ·-· :, 

) 

) '') 

{ 

t·.
.) 

1 
L

n 
tO

 
1 

0
. 

0
. "' ..
+

 "' 0 ..
+

 
0 ., (.

Il
 

•-D
 

,:;
. 

,t
, -•1' (

') .... 0 -;
 

..
 ·N

N1
>'

?1
;,,

W
'?'

?"
'>

?, 
,· 

)"
')

\)
)>

>
;

·•,
)

">
)'?

">
">

; '
•/

',
 )~

· '. 
:<

/,/
};

~)
 \)

 <.\ <
,\ ·

,\ <
\\

 -/--;
~

 \< 
<··

 t,·
 .·

, 
t'

,·
 (

1
 ,

·,
,

, 
,
,
 I

, 
t,·

,,
 ,.

, 
·, 

:,
)
Y

;\
)
)
)
 >

>"
:,\

\
";·

,·
·,>

"
))

))
Y

:,
' 

\/>
'/h

 ;,/
' .. ';;

,>S
><-

<
 ( ',

 •: •
: '·

 '-(
 < 

.«
 ..

 \
)\

y
·\

-<
 

·,.>
 l?

/?
,.

 '° 
.-?

i,-
/'° 

>~
'f,>

.\>
 ;> t ;

> ~-
.;>

 / ?
~) 

··>
11

/?
?1

/?
?X

 
,)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

)
)
)
 

~
,c

, 
,.

Il
>

 
o1

) 
3 

0 
Il>

 
-

Il>
 

0 
-,

 

" 
iïl

 
§: 

g.
 

•.
0

 
Q

I 
Q

I 
,:

, 
:::

, 
,:

, 
•D

il>
 -'-· ~ 

,._
 .. ,::,

 -0 ., 
•.O

 
c.n

 
0 

•,(
1 

0 <
 

U
l 

0 ~
 

_
, .,. '-

3 
(.I

l 
c:

:..
"'

 
:5 

0 
~
 .c

.:·
 

-
· 

3 
Il>

 
:,

 
3 

<
 (

'., 
~-

~
 -

· 0
 
~
 

Il
, 

V"
I 
~
 

0 
<

 
:T

e
'=

' 
~
 

'.
l:

::
;o

..
 

-,
 

•O
 

,t
, 

,t
, 

Q
I 

~
 

,,3
 

"' 
U

1 <
 

C
>

 .
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~

 

0 " t,.
_)

 

3 
--

--
(J

') 

-- --
- - --

' 
(t

) 
("

) 

... _
 ' \ 1 

tO
 

e
r 

r-
..

 
,,, 

., 
0 

:,
 

\I
l -C: C
: ., ~- •0
 :,
 

Q
I ~
 

:I
 

--
l'T

'1 

" 
,,, 

....
.J 

_. 
0 

U
1 

IJ
) 

<
 

<
 

- C
ï)

 
z 

O
I 

Il>
 

r l'T
'1 z 6 (

0
 

C
 

C
 

ï •-D
 

0 '• t,.
_)

 

3 (J
) 

(t
) n 

1 
ID

 
Q

) 



6 DE SOFTWARE 

Bij het ontwerpen en testen van het programma is gebruik gemaakt 
van het Philips Microprocessor Development System (PMDS) en het 
daarbij aanwezige 6809 debugger programma. Met deze debugger kan 
men het ontworpen programma op de, aan de PMDS gekoppelde 
hardware, stap voor stap testen. De praktijk was echter niet zo 
rooskleurig. Om onduidelijke redenen waren b.v. twee van de drie 
counters in Timer 2 op maandag niet te setten en op dinsdag wel, 
enzovoort. Het feit dat ik de eerste was die van deze debugger op de 
PMDS gebruik maakte en daardoor te maken kreeg met allerlei 
kinderziektes, zal hieraan debet zijn geweest. Daarbij had PM OS zelf 
ook nog kuren waarvoor een aantal malen een specialist te hulp moest 
worden geroepen. Kortom het werken met de debugger en de PMDS was 
niet bepaald een succes. 
Om de programma werking toch te kunnen controleren is uiteindelijk 
gebruik gemaakt van een logic-analyzer. 

Programma beschrijving. 
Het programma heeft als taak de plaats en het al dan niet geldig zijn 
van een touch te bepalen, deze plaats om te rekenen naar display 
coördinaten en het inlezen van deze coördinaten in de Macintosh . Om 
dit alles op een correcte wijze te laten verlopen is het noodzakelijk 
dat de hardware en de software synchroon lopen. Naast een 
synchronisatie stap is er daarom voor gekozen de processor op 
interrupt basis te laten lopen . Het programma is in de flow-charts 
(zie figuren 10 a,b,c op de volgende pagina's) weergegeven. 
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wacht 
op 
inter
rupt 

Y_loop 

Synchronisatie 

berekening 

wacht op interrupt 

lees teller 
lees 

berekening 

y 

figuur 1 Oa 

y 

set aY=1 
vgl huidige aanwijzing 
met vorige aanwijzing 
en set de variabelen 
CYen TY 

N 

set aY=3 

RETURN HOOFDPROGRAMMA 
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X_loop 

wacht op interrupt 

lees telle r 

bereken ing 

wacht op interrupt 

lees detector 

berekening 

lees te ller 

N 

y 

y 

figuur 1 Ob 

lees detector 

y 

set aX=1 
vg l huidige aanwijzing 
met vorige aanwijzing 
en set de variabelen 
ex en TX 

N 

set aX=3 

RETURN HOOFDPROGRAMMA 
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MAC_loop 

S= aX +aY 

omrekening aanw1J21n9 
naar display 
coördinaten 

inlezen pulsen in de 
muisingang van de 
MAC 

y 

N 

RETURN HOOFDPROGRAMMA 

figuur 1 Oc 

pulse routine 
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Het programma bevat een aantal opties welke m.b.Y. de micro-switch 
kunnen worden ingesteld. Van de routines waarin het programma is 
opgedeeld zal hier een korte uitleg worden gegeYen . 

.pwrup 

settings 

. pwrup initialiseert de pioen de timers en set de 
diverse Yoriabelen. 

Settings leest de instelling Yen de micro-switch en 
roept de bijbehorende optie oan . 

initialisatie: Deze routine stort de muis- en de schermklok, plootst de 
cursor op de referentie positie (0,0) linksonder op het 
display en initioliseert een oantol voriobelen. 
Vervolgens wordt de subroutine pixeLtabel 
aangeroepen. 

pixeLtabel : Deze subroutine maakt een tabel aan waarbi_i LED 
coördinaten worden gekoppeld aan pixel coördinaten. 

Y_loop 

X_loop: 

meel, 
moe 2, 
maclO, 
mee 20 , 
moe 100: 

Deze routine zorgt voor de synchronisatie van de 
hardware met de soft were en het aftasten van de 
detectoren in de vert icole richting, (zie ook figuur 1 Oa). 

Deze routine zorgt voor het aftasten van de detectoren 
in horizontale richting (zie ook figuur 1 Ob). 

Dit zijn vijf nagenoeg gelijke routines welke zorgen 
voor verdere verwerking van de meetresultaten uit de X 
en de Y_loop , (zie flow-chart figuur 1 Oc). De routines 
onderscheiden zich door de manier van cursor sturinq en 
het t i _i dst i p waarop de muis-switch puls gegeven wordt. 
Mac 1 en mee 1 Overplaatsen de cursor telkens t.o.v. de 
vorige cursor positie. 
Mflc 2 en moe 20 verplaatsen de cursor t.o.v. de 
referentiepositie . 
Mee 100 zorgt ervoor dat de cursor het aanwijzend 
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geheugen 1, 
get1eugen2, 
geheugen 3: 

voorwerp continu volgt. 
De routines rnec 2 en mee 20 zijn de meest nauwkeurige. 
De puls wordt door mee 1,moc 2 en mee 100 gegeven op 
het moment dot de touch beeindigd wordt d.w.z, op het 
moment det de gebruiker de vinger ven het scherm 
neemt. 
Moe 1 O en moe 20 geven de puls zodra de touch wordt 
geconstateerd 
De mee-routines meken deerbi i qebruik ven een oentel 
subroutines. 

Deze subroutines berekenen het oontol pixels dot de 
cursor verplaatst moet worden efhenkeli_ik ven de 
manier von cursor verplootsing. 

stetustest: Met deze subroutine kon worden gecontroleerd of de 
tellers voor de pulssigneol, het X en het Y signoel welke 
een de Mëcintosh worden toegevoerd, stilstoen. Hiermee 
wordt te vroeg leden ven de tellers voorkomen. 

touctL.check: 1 n e 11 e mec-rout i nes beho 1 ve de moe 2 en de mee 20, 
wordt ne een eente l eenwi j zingen de cursor op de 
referentie positie geploetst. Dit wordt gedeon om de 
fouten, die bij het inlezen ven de cursorverpleetsing in 
de Mëcintosh optreden, binnen de perken te houden. 
Touch_check houd het eentel eonwijzingen bij en reset 
de cursor d.m.v. subroutine screen_set. 

screen_set: De subroutine pleets de cursor op de referentie positie 
(0,0), links onder op het display. 

teller-set. 

pie_set: 

pul se: 

Deze subroutine Yerzorgt het loden ven de X en de V 
teller (resp. T2 en T3) . 

Deze subroutine set de uit de pie afkomstige controle 
lijnen voor de muis-interfoce en stort de teller(s) . 

Zorqt voor het el dern niet of qeven Yen een puls ter 
~ ~ 

simuletie yen de muis-switch. 
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6.2 OPTIES 
Om het touch-screen in de proktijk uit te kunnen testen zijn echt 
verschillende met de micro-switch instelbore, opties mogelijk. Deze 
opties , (de figuur bi _i de vermelde optie geeft de stond von de 
micro-switch eon) . houden het volgende in: 

optie 1: 

OFF 

optie 2 

OFF 

optie 3: 

OF F 

optie 4. 

OH 

opt ie 5 

i ~ ~ û ~ 
: OF F 

Deze optie bevat een testloop. No het resetten von de 
schakeling zal de cursor zich op het scherm een vierkante 
beweging uit voeren. 

De cursor Yolgt het oonwi_izend voorwerp continu. No 250 
touch-woornemingen wordt de cursor gereset om de 
6fwij~:ing tussen cursor plaats en aanwijzing te 
mini ma 1 i seren. De mui s-schoke 1 oorpul s wordt gegeven op 
het moment dat de aanwijzing wordt beeindigd. 

De cursor wordt relatief t.o.v. de vorige positie 
verplaeit st. Nfl een oontol aanwijzingen (15) wordt de 
cursor op de referentie positie (0,0) geplootst. De 
mui s-scheike 1 oorpul s: zie optie 2. 

De cursor wordt bij elke oonwi_izing t.o.v. de referentie 
positie verpl ol:ltst. De mui s-schokel oorpul s: zie optie 2. 

Opti e 5 is gelijk oein optie 2 met dit verschil dot het 
re ~; ef.ten van de cursor no 15 aonwi izinqen qeschiedt. . ~ ~ 
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opt ie 6 

opt ie 7 

opt ie 8 

OFF 

Optie 6 is gelijk eian optie 3. De muis-scheikelaeirpuls 
wordt nu echter gegeYen zodra de touch gedetecteerd 
wordt Aanwijzen is dus gelijk selecteren. 

Optie 7 is gelijk aein optie 4 De muis-schakel eerpul s: zie 
optie 6. 

Optie 8 is identiek oon optie 5. 

In de bi_ilegen is een listing ven het programma opgenomen. 
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7 EINDCONCLUSIE EN VERBETERING$ ADVIEZEN 

Het prototype is tijdens de bouw en erna uitgebreid getest. Hoewel 
het prototype naar behoren werkt zijn er nog een aantal zaken die 
te verbeteren zijn . 
1 . 

2. 

3. 

Wat zeker zal moeten gebeuren is het maken van een print 
waarop de LED's en detectoren bevestigd zijn , zodat het 
uitrichten geen problemen meer zal opleveren. Bij het prototype 
is de uitrichting verre van ideaal wat tot uiting komt in de 
enorme verschillen in de lichtopbrengst aan de detectorzijde. 

Bij het maken van de ombouw zijn de LED's/detectoren verder 
van het display-scherm terecht gekomen dan oorspronkelijk de 
bedoeling was. Het zo kort mogelijk op het scherm plaatsen 
verminderd foutieve aanwijzingen t.g.v. parallax aanzienl ijk. 
Men kan parallax-fouten ook ondervangen door het touch-geldige 
gebied van een object iets groter te maken dan het op het 
scherm afgebeelde object (plaatjes , woorden ,letters) zelf . 
Vooral bij letters welke weinig ruimte innemen (b.v. de i) is dit 
belangrijk . 

Veranderingen van de gebruikte frequenties wordt afgeraden . De 
nu ingestelde frequenties zijn proefondervindelijk de meest 
optimale gebleken . Eventueel kan afgestapt worden van het 
gebruik van de programmeerbare timers en ze te vervangen door 
een vaste klok met delers . 

Verder zal in de praktijk moeten blijken welke van de ingebouwde, 
programmeerbare opties , het best voldoet en of het werken met 
touch-screen voordelen biedt boven het werken met andere 
interactie middelen zoals bijvoorbeeld de muis. 
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COMPONENTEN LIJST 

Bij de bouw van het prototype zijn de volgende componenten zijn 
gebruikt: 

1B AANTAL 

AM27256DC 1 
CA3140AT 2 
HCT4075P 1 
HCT4051 P 8 
HCT4040P 4 
HCT138P 2 
HCT123P 1 
HCT107P 1 
HCT32P 1 
HCT11 P 2 
HCT08P 3 
HCT04P 2 
HEF4046B6 1 
HM6264LP 1 
HD6840P 2 
MC6809P 1 
MC6821CP 1 
NE591 F 8 

WEERSTANDEN AANTAL 

5,1 59 
400 1 
5K3 5 
10K 2 
15K 1 
17K 1 
28K 1 
34K 2 
65K 1 

100k 3 
150K 1 
220K 1 

300K 1 



CONDENSATOREN:TANTAAL AANTAL 

22p 2 
1n0 4 
2n2 1 
0k1 42 

CONDENSATOREN: ELEKTROLIET AANTAL 

1 0uF/40V 1 
15uF/16V 1 
1 000uF/1 OV 2 

DIVERSEN AANTAL 

schakelaar 1 
micro-switch, 3 switches 1 
10 polige connector 1 
20 polige connector 2 
26 polige connector 2 
4MHz X-tal 1 
voeding 5V/1 000mA 1 
TIL31 B,LED 59 
TIL81 59 



Touch Qrogrnmmn listing 

! invoerwaarden controlregisters en initielisoties 
crptm lt3 =0b 1000001 0 !schermloopklok 
crptm lt2 :0b 1O1000 11 !pul se gever voor muis_ switch 
crptm 1t 1 :0b 1000001 0 !muiskl ok 
crptm2t3 =0b10110000 !teller x single shot cr3ptm2 
crptm2t2 :0b 1O110001 !teller y single shot cr2ptm2 
crptm2t 1 :0b00000000 !blokkade teller 1, niet ingebruik 
default 1 =413 !mec_muisklok setting (1250 Hz) 
default3 = 102 !schermklok_scan setting (5000 Hz) 
ptrn 1 msb3inh0 :632 
schermx 1 =150 
schermy 1 =150 
muiso :0b0000 1 1 00 
muisb :0b00 11 0000 
mui se :0b0000l000 
muisd :0b00 100000 
ptm 1 msb2i nli =25000 
ptm2rnsbmaxxy =300 
stortmui si ni t :0b00 1O1000 
stortmuiscount =0b 111O1000 
maskcount =0b00 111111 
maskdet =0b00000010 
maskset 1 =0bl 1000000 
maskset2 =0b0000000 1 
statusmask 1 =0b00000010 
statusrnask2 =0b00000 110 
ymax =23 
xmeix :56 
rarnset_y =0x4100 
rarnset_x =0x4200 
raak_ma x =15 
volg_rna x0 =125 
vol g_rnt1 x =250 
! 
!vector initieli s1:1tie 

.sect vector 

.base 0xf ff 6 
firq 
irq: 

.dt:itti2 rtilbl 

.datei2 rtilbl 

!pul sduur setting 
!nul punt setting 
'setting basispositie muis 
!start insturen muis 
!selectie LED counter 
!select ie detectorl i _in 
iselectie microswitch 1 en 2 
!selectie microswitch 3 
!selectie status tel1 er2 ptm 1 
isel eet ie status te 11 er2 en 3 ptm2 
!maximool LED nummer verticaal 
!maximaal LED nummer horizontaal 

!0xff f6 
!0xfff 8 
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swiv: .dota2 0x0000 
nmi: .data2 rtilbl t0xfff c 
reset: .data2 pwrup 
! 
!pia 
! 
pi flddö :0xo000 
piadB :piadda 
piaca :piadB+ 1 
piaddb :piada+2 
piadb :piaddb 
piacb :piada+3 

!ptm 1 

ptm 1 =n 
n :0x6000 
ptm 1 cr3 =n 
ptm 1 er 1 =n 
ptm 1 cr2 :n+l 
ptm 1 msb 1 :n+2 
ptm 1 lotch 1 =n+3 
ptm 1 msb2 =n+4 
ptm 1 lotch2 :n+S 
ptm 1 rnsb3 =n•6 
ptm 1 latch3 :n+7 
status 1 :n+l 
1 

!ptm2 
! 
ptrn2 =m 
m :0x8000 
ptrn2cr3 =m 
ptm2cr1 =m 
ptm2cr2 =m• 1 
ptm2rnst, 1 =rn•2 
ptm21 atch 1 =m•3 
ptm2rnsb2 =rn+4 
ptm21 atch2 :m+S 
ptm2rnsb3 =m+6 
ptm21 atcr,3 =m+ 7 
status2 :m+l 
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! 
!mm geheugenplaatsen 
stack :0x4e00 

gehl :0x4f00 
get·12 :gehl+l 
geh3 :geh2+1 
gel14 :geh3+1 
ay :geh4+1 
ax :ay+l 
ty =ax+l 
tx :ty+ 1 
cy =tx+ 1 
ex :cy+l 
z :CX+l 

pulse_set :z+l 

aantaLmax :pulse_set + 1 

eens =aantaLma x+ 1 
tabel =eens+l 
touch_atmtei l :tabel+l 
1 

!programma 
!start 
! 
.sect progn~m 
! 
.base 0xf000 
rt i lbl : rti ! dummy routine 

pwrup clr piaca 

lda •oxo 
sta piadda 
clr piacb 
lda •oxfc 

sta piaddb 
lda •4 !data = data. 
sta piaca 
sta piacb 
lds •steek !initialiseer stack 

l dei •crptm 1 t3 !initialiseer ptm 1 cr3 
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sta ptm 1 cr3 
lda •crptm 1 t2 !initialiseer ptmlcr2 
sta ptm 1 cr2 
lda •crptm 1 t 1 !initialiseer ptmlcrl 
sta ptmlcrl 
lda •crptm2t3 !initioliseer ptm2cr3 
Stê ptm2cr3 
lda •crpt.m2t2 !initialiseer ptm2cr2 
sta ptm2cr2 
lda •crptm2t 1 !initialiseer ptm2cr1 
sta ptm2cr1 
ldx •def oult 1 !default waarden voor 
ldy •def oult3 !scherm- en muisklok 
lda piade !lezen standen van de 
ondo •meskset 1 !micro-switch 
rola 
rolo 
rola 
rola 
ldb piadb 
andb •moskset2 
beq settings 
inca 

settings : cmpa •oxo !bepalen setting micro-
beq seto !switch 
deca 
beq set 1 
dec □ 

beq set2 
deca 
beq set3 
deca 
beq set4 
deca 
beq sets 
deca 
beq set6 
deca 
beq set7 
bra setO 

setO: ldy •ptm 1 msb3inh0 
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lbsr initielisetie 
lbsr wacht 

set 1: lbsr initiolisotie 
loop 1: lbsr y_loop 

lbsr x_loop 
lbsr mee 100 
bra loop 1 

set2: lbsr initiellsetie 
loop2: lbsr y_loop 

lbsr x_loop 
lbsr moel 
bra loop2 

set3 : lbsr initiolisotie 
loop 3: lbsr y_loop 

lbsr x_loop 
lbsr mac2 
bra loop3 

set4: lbsr initielisotie 
1 dè! •volg_max0 
sto oonte, l_nrnx 

loop 4: lbsr y_loop 
lbsr x_loop 
lbsr moe 100 
bra loop4 

sets lbsr initialisatie 
loops 1 bsr- y_loop 

lbsr x_loop 
1 bsr- mèlcl0 
bra loops 

set6 lbsr initieli set.ie 
loop6 lbsr y_loop 

lbsr x_loop 
lbsr meic20 
brei loop6 

1 

set7 lbsr initialisotie 
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lde •yo 1 g_mex 

sta eirntel_mex 
loop 7: lbsr y_loop 

lbsr x_loop 
lbsr mee 100 
bre loop7 

initiolisotie: stx ptm 1 msb 1 !1 oden von de muis- en 
sty ptrn 1 msb3 !schermkl ok 
lbsr screenset 
lde •reiek_mex 

ste eantal_max 
clr gehl 
clr geh2 
clr geh3 
clr ger14 
clr "? ... 
clr eens 
clr pul se_set 
clr toucrLtHrnte 1 
lbsr pi xeLtebel 
rts 

y_loop: clr oy 
clr ox 
bra start 

eqz: cwai •ox4e !weit f or nmi 

stert.: lda piada 
einde •maskcount 

bne eqz 
vgl_y : cmpo •ymeix 

beq eind_y 
ldb piadb 
andt, •mesk det. 
beq . t rnpu --Y 
cwai •ox4e 

lda pieide 

anda •rnaskcount 

brei vgLy 
input_y: ldb •ox2 

mul 
test_y: cwei •ox4e 
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lda piodb 
onda •maskdet 
bne vgLky 

increase_y: incb 
vgl_ky: lda piade 

anda •maskcount 
cmpa •ymax 
bne test_y 
lde •ox2 
mul 
stt, geh2 
bra te 1 set_y 

eind_y: ldb piadb 
andb •maskdet 
bne no touch_~ 
ldb •ox4 
mul 
stb geh2 

telset_y: 1 dei •ox 1 
sta ey 
cmpb gehl 
beq nocount_y 
bcc plus_y 
lde •ox 1 
sta cy 
clr ty 
rts 

nocount_y clr cy 
rts 

plus_y· lda •oxl 
Stfl cy 
ste ty 
rts 

notouch_y_ lde •ox3 
sta ElY 
rts 

x_loop cwai •ox4e 
lde pi ede 
f:lnde •maskcount 
cmpa •xmax 
beq eind_x 
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1db piadb 
endb •maskdet 
bne x__loop 
suba •oxlB 
1db •ox2 
mul 

test_x : cwai •ox4e 
lda piadb 
enda •maskdet 
bne vgl_x 

increase_x: incb 
vgLx: 1da piada 

onda •maskcount 
cmpa •xmax 
bne test_x 
1da •ox2 
mul 
stb geh4 
bra tel set_x 

eind_x: ldb piadb 
andb •maskdet 
bne notouctLx 

suba •ox18 

ldb •ox4 
mul 
stb Qeh4 

telset_x lde •ox 1 
ste 6X 

cmpb geh3 
beq nocount_x 

bcc plus_x 

lde •ox 1 
StB ex 
clr tx 
rt s 

nocount_x : clr ex 
rts 

plus_x: lda •oxl 

ste ex 
ste tx 
rts 

notouch_x lde •ox3 
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sta EIX 

rts 
1 

me,c 1: lda i:,y 
odda EIX 

cmpo •ox6 
beq pul se 
cmpe •ox2 
bne returnmec 1 
lde eens 
bne returnmec 1 
lda •oxl 
sta 2 

lbsr statustest 
lbsr geheugenl 
lbsr touc~Lcheck 

returnmac 1: rts 

mac10: lda ay 
eddó 8X 

cmpa •ox6 
beq flfterl O 
cmpa •ox2 
bne returnmac 1 O 
lda eens 
bne returnmoc 10 
lbsr status test 
lbsr geheugenl 
lde •ox 1 

sta 2 

lbsr pul se2 
lbsr touc~1_check 
brn returnmoc 10 

flfter10: clr eens 
returnmec 10: rts 
1 

moe 100 ldö oy 
edda ex 
cmpa •ox6 

beq efter 100 
cmpe •ox2 
bne returnrnec 100 
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lbsr stotustest 
lbsr geheugen3 
lbsr touctL.check 
lda •ox 1 
sta z 
sta pulse_set 
bra returnmac 100 

of ter 100: lda pul se_set 
beq returnmac 100 
lbsr pul se 
lbsr statust est 
lbsr screenset 
clr pulse_set 

returnmac 1 00: rts 

mac2 : lda ay 
odde 6X 

cmpa •ox6 
beq pul se 

cmpa •ox2 

bne returnmac2 

lda eens 

bne returnmac2 
lda •ox 1 

sta z 
lbsr geheugen2 

returnmec2 rt s 

mac20 lde ay 

adda ax 
cmptl •ox6 

beq af ter20 
cmpEI •ox2 

bne returnmac20 
lde eens 
bne returnmac20 
lbsr qeheuqen2 

~ ~ 

lde •ox 1 

sta z 
lbsr pul se2 

bra returnmec20 
after20 : clr een ::; 

Bijlage 10 blz : 10 



returnmac20: rts 
! 
mac3: lda ay 

oddo ox 
cmpo •ox6 
beq pul se 
crnpo •ox2 
bne returnmac3 
ldo •ox 1 
sta 2 

lbsr statust est 
lbsr geheugenl 

returnmoc3: rts 
1 

statustest: ldo stot.us2 
ondo •stotusrnosk2 
crnpa •ox6 
beq stotustest 1 
cwai •ox4e 
bra statust.est 

statustest 1: cwai •ox4e 
ldo stotus 1 
enda •statusmask 1 
cmpa •ox2 
bne statustest 1 

returnsta . rts 

touch_check: lda touch_trnnta 1 
cmpa aanta l_rnax 
beq reset_touch 
oddei •ox 1 

sta touch_Mnta 1 
bra return_touch 

reset_touch : lbsr status test 
lbsr screen set 
clr touch_aantel 
lbsr statust est 

return_touc~1 rts 
1 

geheugen 1: lde cy 
beq bepeel_x 
lda ty 
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bne posLy 
ldb gehl 
subb geh2 
bro teller_y 

posLw ldb get·12 
subb gel, 1 

teller_y: clrn 
tfr d,y 

gehe:x:c~1_y ldb geh2 
stb geh 1 

bepeal_x : lda ex 
beq rtl.l 
lda tx 
bne posi_x 
ldb geh3 
subb get,4 
bro teller _x 

posLx: ldb geh4 
subb qeh3 

te 11 er_x: clra 
tfr d,x 

gehexch_x : ldb geh4 
stb geh3 
lbsr tel 1 ers et 
lbsr piaset 

rty : rts 
1 

geheugen2: lbsr statust est 
lbsr screenset 
lbsr statustest 
ldb geh2 

clre 
tfr d,l.l 
ldb geh4 
clra 
tfr d,x 
lda •ox 1 
sta tx 
ste t ll 
lbsr tellerset 
lbsr piaset 
rts 
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! 
geheugen 3: lda cy 

beq volg_x3 
ldo ty 
bne posLy3 
ldb gehl 
subb geh2 
bra teller _y3 

. < · POSLY ~· ldb geh2 
subb gehl 

teller _y3 : cmpb •oxB 

bls reset_cy 
clro 
tfr d.~ 
ldb geh2 
stb gehl 
bro volg_x3 

reset_cy : clr cy 
volg_x3: 1 dei ex 

beq return_3 
ldó tx 
bne posLx3 
ldb get·13 
subb geh4 
bra teller _x3 

posLx3: ldb geh4 
subb geh3 

teller _x3 : cmpb "0x8 
bls reset_cx 

clrn 
tfr d,x 
1 dt, ger,4 
stt, ger13 
bre cant inu_3 

reset_c x clr ex 
contimL3: lde ex 

odda cy 
beq retunL3 
1 bsr- teller:.et 
lbsr pioset 

return_3 : rt s 
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tellerset: lde cy 
beq set_x 

ldd 0x410O.y 
std ptrn2msb2 

set_x: lde ex 
beq return_set 
ldd Ox4200_.x 
std ptrn2rnsb3 

return_set: rts 

pieset: clre 
lde cy 
lslo 
edda ty 
1 s l e 
edda ex 
lsle 
edda tx 
lsla 
lsle 
sta piadb 
oddö •oxcO 
ste piedb 
lde •oxl 
stö een s 
rts 

1 

pul se : lda z 
beq returnpul se 
lbsr status test 
ldd •ptm 1 msb2i nh 
std ptm 1 msb2 
clr eens 
clr "? 

~ 

returnpul se : rts 
1 

pulse2: lde "? 
'-

beq returnpul se2 
lbsr statustest 
ldd •ptm 1 msb2inh 
std ptm 1 rnsb2 
clr .., 

'-
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returnpul se 2: rts 
1 

!De routine pixeLtobel maakt een tabel oan woeirin de pixeLwoorde , 
!behorende bi _i een LED , stoat 
! 
pixeLtobel : ldo •ox lB !porometersetting verticool 

sto tobel !met de f octor 24=oontol led's 
!vert i COEI l 

ldx •ramset_y 
clra 
clrb 

y_tabel: std , x++ !nul punt van de !-1-tabe l op adres-
y_cyclus : oddd •ox3 !nummer 0x4000-0x4001 in rom 

std , x++ 
dec tobel 
tst tot,el 

beq x_tabel 

oddd • ox4 
std , x++ 

oddd •ox4 

std J 
x++ 

dec tobel 
tst tabel 

beq x_tabel 
oddd •ox4 
std J 

x++ 

oddd •ox3 
std J 

x++ 
dec tobel 

t st tobel 
beq x_tabel 
addd •ox4 
std ,x++ 

brn y_cyclus 
x_tetiel : l dei •ox23 !porerneterset t i ng hori zontoa l 

sta tabel !met de factor 35=aontol 1ed's 
!hori zontoa 1 

ldx •ramset_x 

clra 
clrt, 

std J 
x++ !nul punt von de x_tobe 1 op adres-

x_cyclus oddd •ox3 !nummer 0x4 1OO-Ox410 1 in rem 
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std I 
x++ 

addd •ox4 
std I 

x++ 

dec tobel 
tst tobel 
beq return 
addd •ox4 
std , x++ 

addd •ox4 
std Y++ , .. 
dec tabel 
tst tabel 
bne x_cyclus 

return : rts 
1 

screenset: ldd •ptm2msbmaxxy!routine voor het positioneren 
std ptm2msb2 !von de cursor op het referentie-
std ptm2msb3 !punt links-onder op het scherm 

ld □ •startmuisinit 
sta piadt1 
ldEI •start mui scount 
sto piodb 
clr get·11 
clr get13 
rts 

wacl1t: cwei •ox4e !testloop, laat de cursor in een 
lbsr rust !vierkant bewegen 
ldd •schennx 1 
std ptrn2msb3 
ldä •mui sa 
sta piadb 
oddti •oxco 
sta piadb 
cwai •ox4e 
lbsr rust 
ldd •schermy 1 
std ptrn2rnsb2 
lda •mui sb 
sta piadb 
adda •oxco 
sta piadb 
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cwoi •ox4e 
lbsr rust 
ldd •schermx 1 
std ptm2msb3 
ldo •mui se 
sto piodt, 
oddo •oxcO 
sto piodb 
cwoi •ox4e 
lbsr rust 
ldd •schermy 1 
std ptrn2rnsb2 
ldo •muisd 
sto piodt, 
oddo •oxcO 
sta piadt, 
cwai •ox4e 
lbsr rust 
bra wacht 

rust : pshs X 

ldx •oxff f f 
rust 1: lee x -1,x 

bne rust 1 
pul s x,pc 
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