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SAMENVATTING 

In het kade r van een onderzoek naar het gebruik van leesloupes 
door slec h tz i enden, en verbetering van deze loupes is een 
XYZ-registratie apparaat gebouwd waarmee de positie en de 
bewegingen van een leesloupe in een e xperimentel opstelling 
tijdens het lezen kunne n worden geregistreerd. 
Met dez e a pparatuu r wo r den de ruimtelijke coördinaten van de 
lou pe bepaald met behulp van infrarood licht, dat wordt 
ui tgezo nden door twee infrarood led's, en wordt opgevangen met 
een zogenaamde LPD <Laterale Photo Diode>. 
De opstelling waarin deze registratie apparatuur wordt gebruikt, 
alsmede de werking van de apparatuur wordt beschreven. 
Aangezien het gaat om een apparaat dat nog in ontwikkeling is 
worden preciese componentwaarden niet vermeld. 
Na de beschrijving van de verschillende printen waaruit het 
apparaat bestaat wordt ingegaan op een aantal problemen die zich 
zowel bij de bouw van het XYZ-registratie apparaat, als ook bij 
het gebruik ervan in de lees-opstelling, hebben voorgedaan. 
Met name de noodzaak om een tekstbreedte van 40 cm te kunnen 
halen blee k een probleem, omdat vanwege mechanische constructie
p r oblemen de afstand van de camera tot het leesvlak niet veel 
meer dan zo'n 85 cm kon bedragen. 
Het gebruik van een zoomlens op de camera waarin de LPD is 
gemonteerd had tot gevolg dat het door de LPD afgegeven signaal 
aa nzienijk werd verkleind, waardoor de signaal-ruis verhouding 
onacceptabel laag werd. Door betere led's te gebruiken kon de 
schade nog worden beperkt. 
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Inleiding 

Begin 1985 is binnen de Werkgroep Hulpmiddelen voor Ge
handicapten van het Instituut voor Perceptie Onderzoek een 
onderzoek gestart op het gebied van optische hulpmiddelen voor 
visueel gehandicapten. 
Doel van dit onderzoek is het verkrijgen van meer inzicht in het 
gebruik van diverse leesloupes door slechtzienden in relatie met 
hun leesprestaties. 
Uiteindelijk dient dit onderzoek te leiden tot een inventari
satie van in de handel zijnde leesloupes en eventueel tot de 
specificatie van één of meerdere loupes die meer zijn toe
gesneden op het gebruik als leeshulpmiddelen door slechtzienden. 

In het kader van dit onderzoek is het van belang dat de ruim
telijke bewegingen van een loupe tijdens het lezen van een tekst 
geregistreerd worden. 

Dit verslag handelt over de bouw van een meetapparaat waarmee 
deze ruimtelijke bewegingen van een leesloupe kunnen worden ge
registreerd. Dit apparaat is gebouwd tijdens een stage, waarvan 
de volledige opdracht luidde: 
- maak een inventarisatie van de verschillende methoden waarmee 
men een ruimtelijke beweging kan registreren. 
- zodra er een geschikte methode is gevonden, bouw dan een 
apparaat dat volgens deze methode functioneert. 
- koppel het apparaat met een computer voor de verwerking van 
de meetgegevens. 

Hiervan zijn de eerste twee punten tijdens de stage 
gekomen; wegens tijdgebrek heeft de laatste opdracht 
kunnen plaatsvinden. 

aan 
niet 

bod 
meer 

Het XYZ-registratie apparaat zoals dat tijdens de stage is 
gebouwd werkt met infra-rood licht dat wordt uitgezonden door 
led"s die op de leesloupe worden gemonteerd. Dit licht wordt via 
een fotocamera lens afgebeeld op een zgn. LPD, een electronisch 
opneem-element dat een stroom afgeeft die afhankelijk is van de 
plek waar een lichtvlek op dit element valt. 
Een electronische verwerkings-eenheid vormt deze stroom zodanig 
om dat er uiteindelijk spanningen uitkomen die een maat zijn 
voor de ruimtelijke X- en Y-positie van de led"s, en een tweetal 
andere spanningen, waaruit via een berekening ook de Z-positie 
van de lËd"s kan worden bepaald. 



2 

2. VERSCHILLENDE METHODEN VAN XYZ-REGISTRATIE 

Er zijn een aantal verschillende manieren waarop de positie van 
een voorwerp geregistreerd kan worden. 
Om een voor het leesonderzoek geschikte methode te vinden zullen 
eerst de diverse eisen die aan de registratie methode worden 
gesteld uiteen gezet worden. 

- De methode mag het normale leesgedrag niet beinvloeden. 
Dit omdat het onderzoek is gericht op de invloed van het gebruik 
van leesloupes op de leesprestaties. Hierbij dient het gebruik 
van de loupe niet beinvloed te worden door de bewegingsregistra
tie apparatuur. De loupe moet dus zo natuurlijk mogelijk over 
het papier kunnen worden bewogen, en ook de afstand tot het 
papier moet kunnen worden gevariêerd tussen O en ca. 30 cm 
(brandpuntsafstand van de meeste loupesl. 

Er moet een registratie plaatsvinden van alle drie de 
ruimtelijke plaats-coördinaten van de leesloupe. 
Dit omdat de bewegingen van de leesloupe in alle richtingen 
moeten kunnen worden geregistreerd. 
- De meetmethode moet in staat zijn de snelheid waarmee de loupe 
bewogen wordt te volgen. 
Hierbij moeten we denken aan snelheden in ordegrootte van enkele 
centimeters per seconde. 
- Daarbij moet de nauwkeurigheid van de meting voldoende groot 
zijn. 
Gestreefd dient te worden naar een nauwkeurigheid van 0,5 cm 
voor zowel de X,Y als 2-coördinaat. 

Naast de nauwkeurigheid is ook het bereik waarin de 
verschillende coördinaten mogen variêren van belang, opdat er 
geen foute meetwaarden ontstaan als de leesloupe buiten het 
bereik van de meetapparatuur wordt bewogen. 
Voor de leesproeven is een bereik van 20 cm in alle drie de 
ruimtelijke coördinaten nodig. 
- De meetgegevens moeten gemakkelijk kunen worden verwerkt. 
Hierbij verdient electronische verwerking met een computer de 
voorkeur, wanneer we bedenken dat het gaat om de registratie van 
loupebewegingen gedurende 2 minuten, waarvan er 20 per 
proefpersoon worden uitgevoerd, en dat er zo'n 40 proefpersonen 
aan het e xperiment deelnemen. 
Bovendien is het, wanneer de gegevens in de computer ingevoerd 
zijn, eenvoudig om hierop bewerkingen uit te voeren. 
- De meting moet onafhankelijk zijn van storende omgevingsfacto
ren. 
Voorbeelden van deze factoren zijn: omgevingslicht, magnetische 
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velden etc. 
- Ook moet de prijs van de benodigde apparatuur binnen het aan 
het onderzoek toegewezen budget blijven, en moet deze als het 
even kan zelf kunnen worden gebouwd. Bovendien moeten de 
benodigde onderdelen voor de meting binnen redelijke tijd te 
verkrijgen zijn, zodat bij voorkeur gebruik dient te worden 
gemaakt van standaard onderdelen die veel gebruikt worden. 
- Tenslotte mag de meting niet schadelijk zijn voor de gezond
heid van proe f- en andere personen in de omgeving van de me
ting. 

Video 

Een eerste methode die kan worden gebruikt om een beweging te 
registreren is met behulp van een video camera. 
Met deze camera wordt de loupe beweging op band vastgelegd, 
waarna later de bewegingen kunnen worden bekeken. 
Deze methode wordt bij het leesonderzoek ook gebruikt totdat de 
nieuwe registratie apparatuur klaar is. 
De methode voldoet aan de eerste eis 
leesgedrag niet beinvloedt, mits er geen 
noodzakelijk is. Bovendien is de camera 
meting. 

dat deze het normale 
storende verlichting 

snel genoeg voor de 

Ook aan de andere genoemde eisen wordt voldaan, op drie na: 
allereerst kán de verwerking van de meetgegevens moeilijk zijn 
als de loupe beweging gewoon wordt opgenomen en later de beelden 
worden bekeken. Er zijn eventueel wel methoden te bedenken 
waarbij het video beeld electronisch wordt verwerkt. 
Bovendien is in het geval van normaal opnemen en later weer 
weergeven de nauwkeurigheid van de meting niet voldoende, en 
zijn om drie-dimensionaal te kunnen meten op zijn minst twee 
camera's nodig, wat duur is en de verwerking van de gegevens nog 
moeilijker maakt. 

Opnemers, gebaseerd op het veranderen van electrische eigen
schappen. 

Het is mogelijk om met behulp van allerlei sensoren die bijvoor
beeld berusten op het veranderen van electrische weerstand, 
-capaciteit of magnetische inductie als functie van de plaats 
een positie te meten. 
Het grote bezwaar tegen deze opnemers is dat ze niet voldoen aan 
de eerste eis, namelijk dat er bijna altijd een verbinding moet 
zijn tussen de opnemer e n de omgeving, waardoor het normale 
leesged r ag wordt beinvloed, omdat de leesloupe niet meer vrij 
kan werden bewoge n . 
Daarom zijn deze methoden 
le ~sonderzoek. 

zeker niet geschikt voor het 
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Metingen met behulp van golven 

Een manier waarbij er geen contact tussen de leesloupe en de 
omgeving hoeft te zijn is door voor de meting gebruik te maken 
van golven. Dit kunnen geluids-golven zijn, maar ook electromag
netische golven. 

Geluidsgolven 

Eén van eisen waaraan de registratie-methode moet voldoen is dat 
de omgeving de meting niet mag verstoren. Daarnaast mag de 
meting ook niet hinderlijk zijn tijdens het lezen. Daarom is het 
bij gebruik van geluidsgolven aan te bevelen om voor de mens 
niet waarneembaar geluid te gebruiken. 
Dan komt geluid in aanmerking met frequenties die beneden of 
boven het hoorbare spectrum liggen. 
Bij gebruik van geluid met frequenties beneden het hoorbare 
spectrum zijn waarschijnlijk grote problemen te verwachten ten 
aanzien van de apparatuur waarmee deze golven kunnen worden 
opgewekt, als je bedenkt dat het al moeilijk is om luidsprekers 
te vervaardigen die tot 20 Hz gaan. Bovendien heeft dit geluid 
zo"n grote golflengte dat het om allerlei voorwerpen heen buigt, 
zodat het voor een nauwkeurige meting op korte afstand 
ongeschikt zal zijn. 
Dan is er ook nog ultra-soon geluid. Dit lijkt aan 
gestelde eisen te voldoen, waarbij mij alleen niet 
kend is over de nauwkeurigheid en het bereik van een 
ultra-soon geluid. 

Metingen met licht 

alle boven 
zoveel be
meting met 

Bij meetmethoden met behulp van lichtgolven is het ook weer van 
belang dat de meting het leesgedrag niet beinvloedt, en dat er 
geen storende omgevingsinvloeden op de meting zijn. Hierdoor 
lijkt het ook weer raadzaam om golven te gebruiken waarvan de 
frequenties buiten die van het voor de mens zichtbare spectrum 
liggen. 
Dit om afleiding door lampjes te voorkomen en de voor de 
leesproef belangrijke verlichting zo gunstig mogelijk te kunnen 
kie z en voer het e xperiment, zonder dat daarbij rekening hoeft te 
~o r den gehouden met de meting. 
D~n komen in aanmerking infra-rood en ultra-violet licht. Omdat 
licht met deze frequenties veel gebruikt wordt zullen de 
middelen om dit licht op te wekken betaalbaar zijn. 
De eis dat de meting niet schadelijk mag zijn voor de gezondheid 
zal bij ultraviolet licht voorzorgen vereisen. Bovendien zijn 
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electronische detectoren voor ultra violet niet zo wijd 
verbreid, en wordt ultra-violet licht minder goed doorgelaten 
door glas, wat een rol kan spelen bij het eventuele gebruik van 
bepaalde lenzen. 

Ee n meting die gebruik maakt van infra-rood 
alle vooraf gestelde eisen. 

licht voldoet aan 

Zo houden we tenslotte twee methoden over van de bovengenoemde: 
meting met behulp van ultra-soon geluid, of met behulp van 
infra-rood licht. 
Aangezien vooral infra-rood 
toepassingen wordt gebruikt 

licht tegenwoordig in zeer veel 
<veel afstandsbesturingen werken met 

infra-rood licht>, waardoor er veel electronische componenten 
zijn die dit licht kunnen opwekken en detecteren, is te 
verwachten dat een meetmethode die met dit licht werkt zonder al 
teveel problemen kan worden uitgevoerd. 
Omdat er bij PHILIPS een positie-registratie apparaat in 
ontwikkeling is dat aan de voor de leesproef gestelde eisen vol
doet, en dat voor deze leesproef mocht worden nagebouwd, is er 
voor een methode gekozen die van infra-rood licht gebruik maakt. 
C van Vegchel en Asjes <1985) l 
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3. Opbouw van de gekozen XYZ-registratie methode. 

De gekozen XYZ-registratie bestaat uit een optisch gedeelte dat 
infrarood straling opwekt en deze later weer detecteert, en een 
electronisch gedeelte dat de opwekking van de infrarood straling 
bestuur t, en de informatie uit de gedetecteerde straling ver
werkt tet een meetbaar electrisch signaal. 
Beide gedeelten zullen nu afzonderlijk worden behandeld. 

3.1 Optische gedeelte van de XYZ-registratie. 

Principe van de gebruikte XYZ-registratie methode. 

In fig.3. 1. 1. Ca.l 

wordt uitgele·3d 
op een scher·m. 

is een tekening 
va~ het afbeelden 

gegeven 
van een 

waarin het principe 
lichtbron via een lens 

fig. :i. 1. 1 

~ y ,., 
~ ::f_ - -optische u 

y' zijaanzicht 
1 

b u 
scherM Jens 

(b) 

d, f~ d __ optische .as 
~ Zijaanzicht 

b u Lz, <c > 
Î- ' vooraanzicht 

;--x _ .::.v scherM 

z 
Lt' 

laH'rir,ripf van het afbeeUen van een voor11erp door een Jens op eu scher1. lblPrincipe van de 
afstands1etin9. lclafbeeldin9 van d' als deze schuin t.o.v. ~e X- en Y-as staat. 

De lichtstraal vanaf de lichtbron die de lens in de optische as 
snijdt, zal ongebroken doorgaan. 
Deze geeft op h~t scherm punt Y'. Voor de verschillende 
afmetingen in de figuur geldt de volgende formule: 

1 1 1 
+ = 3. 1. 1 

V b f 

Waarbij b en v in de tekening zijn aangegeven en f de 
brandpuntsafstand van de lens is. 
Hiermee wordt voor de verhouding tussen de afstand van het beeld 
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tot de optische as Y' en de afstand van de 
optische as Y gevonden: 

y• b 

lichtbron tot de 

= 3.1.2 
y V 

Het minteken geeft aan dat het beeld geinverteerd is t.o.v. het 
originele voorwerp, 
De positie van het beeld op het scherm ten opzichte van de 
optische as is dus evenredig met de positie van het voorwerp ten 
opzichte van de optische as. 
Door nu de positie Y' op het scherm te meten kan, als de ben v 
bekend zijn, berekend worden wat de positie Y van het voorwerp 
in de ruimte is. Omdat de lens ook nog rotatie-symmetrisch rond 
de as is kan op deze manier de X- en Y-coördinaat (voor de 
definitie van deze coördinaten zie fig. 3.1.1.c > in het vlak 
loodrecht op de optische as bepaald worden. Om ook nog de 
afstand van het voorwerp tot de lens v te kunnen bepalen is een 
truc noodza.kelijk. Deze is te zien in fig.3.1.1.(b). 
Door in plaats van één lichtbron twee lichtbronnen te nemen 
worden er twee lichtpunten op het scherm afgebeeld. Als de 
afstand tussen de twee lichtbronnen vast wordt genomen is er nog 
een e x tra afstand in het systeem bekend. 
Uit de afstand die tussen de twee lichtpunten op het scherm 
wo r dt gemeten kan nu, met bekende beeldafstand b, de enige nog 
o nbe k ende afstand v ( = Z-coördinaat > worden berekend uit de 
form u. le: 

bd 
V = 3. 1. 3 

d' 

Met de al bekende beeldafstand die ongeveer gelijk is aan de 
brandpuntsafstand van de lens in een fotocamera is nu de totale 
afstand van de lichtbronnen tot het scherm te bepalen. Hierbij 
is het zelfs niet van belang of de beide lichtbronnen op 
dezelfde lijn liggen als d& X- of Y-as zoals uit fig.3.1.1. (c) 
blij k t. Als de lijn door beide lichtbronnen schuin op de X- of 
Y-as sta2t kan met behulp van de stelling van Pythagoras uit de 
verschillen in X- en Y-coördinaten van beide lichtbronnen de 
afstand tussen beide lichtvlekken op het scherm worden bepaald 
u.it de formule: 

d' = °V"'AX 2 + AYZ 3. 1. 4 
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De Z-coördinaat is niet alleen van belang voor de loupe-bewe
gings-registratie, maar ook als correctie voor de X- en 
Y-coördinaat bepaling. Dit is te zien in fig.3.1.2. Als de 
lichtbron langs de lijn AB wordt bewogen, verandert de lichtvlek 
op het scherm over de afstand A"B"; dit heeft een bepaalde 
verandering in de uiteindelijke meetspanning tot gevolg, die een 
maat is voor de X-positie verandering. Wanneer de lichtbron 
echter over de lijn CD wordt bewogen, heeft dit dezêlfde span
ningsverandering tot gevolg, terwijl de lengte CD kleiner is dan 
de lengte AB. Om hiervoor- later te kunnen corrigeren is het óók 
nodig om de Z-coördinaat te kennen. 

bov~naanzlch't 

1 

dl 
1 

lens 

b 1optische as 
~a-----=~z-richting 

fig. 3.1.2 Correctie bij 1eting op grotere afstanC. 

Hoe zien nu de werkelijke componenten uit het principe-schema in 
fig.3.1.1 (al er uit? 
Voor de lichtbron wordt een infra-rood led gebruikt, een 
infra-rood licht uitstralende diode. De lens bestaat uit de lens 
van een fotocamera, en in plaats van op het scherm wordt de 
lichtbron op een zogenaamde LPD afgebeeld, die in de foto-camera 
is gemonteerd op de plaats waar normaal de film zit. Dit is een 
halfgeleider diode met een lichtgevoelig oppervlak van 1,5 cm x 
1,5 cm, die zowel voor X- als Y-r-ichting een stroompje afgeeft 
dat afhankelijk is van de positie waar een lichtpunt op de LPD 
valt. Over de werking van een LPD wordt verderop ingegaan. 

H□e dit geheel er in de leesopstelling uitziet 
-f i guur- 3. 1 . 3. 

is te zien in 
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fotoca.Merai 

~~7 .. _________ 1/ 

fig. 3.1.3 Overzichtstetening van de XYZ-registratie opstelling 

Omdat het voor het meten van de afstand van de lichtbron tot de 
camera nodig is dat er twee lichtbronnen worden gebruikt, 
er twéé infra-rood led's op de loupe gemonteerd. 

zijn 

De camera 

De gebruikte camera is een gewone spiegel-reflex fotocamera met 
een lens met een brandpuntsafstand van 50 mm. 
Met de al vermeldde grootte van het LPD-'scherm' is hieruit te 
berekenen binnen welk gebied de verschillende coördinaten van de 
lichtbron nu mogen variêren. 
Als aangenomen wordt dat het beeldpunt op de LPD over de 
maximale grootte van de LPD wordt bewogen geeft dit een afstand 
v van 1,5 cm. Met de brandpuntsafstand f van 5 cm geeft dit 
volgens formule 3.1.3: 

5.Y 
Z = V = 

1,5 

Als de loupe dus over 20 cm in X- en Y-coördinaten moet 
bewegen, geeft dit voor Y in formule 3.1.5 20 cm, 
voorwerpsafstand v=66,7 cm. Dan mag deze vechter niet 
worden, omdat anders de lichtvlek buiten de LPD valt, 
foute meetwaarde tot gevolg heeft. 

3. 1. 5 

kunnen 
en de 

kleiner 
een wat 

Omdat de loupe bovendien nog iets buiten de tekst moet mogen 
kleiner worden bewogen zal de afstand tot de camera nog iets 

De LPD 

Nu zal eerst de werking van een LPD worden uitgelegd. t van 
Vegchel (1985) l Zie hiervoor fig.3.1.4. 
De diode bestaat uit een halfgeleider p+-n overgang. Rond zo'n 
overgang zit een ruimtelading die is veroorzaakt doordat er 
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diffusie heeft plaatsgevonden van electronen uit het n-gebied 
van naar de p• zijde, en omgekeerd. Ten gevolge 

ruimtelading heerst er een veld dat is gericht van 
deze 
het 

n-materiaal naar het p• materiaal. 
Als er nu fotonen in deze laag terecht komen zullen deze 
electron-gat paren vrijmaken in deze laag. De electronen zullen 
zich ten gevolge van het veld naar het n-gebied bewegen, terwijl 
de gaten zich naar de p• laag begeven. Hierdoor wordt een 
gedeelte van de ruimtelading rond de overgang opgeheven. 
Daardoor wordt de overgang op de plaats van invallend licht 
dunner waardoor er een transversale fotospanning optreedt. Het 
gebied rond de lichtvlek is nog in z'n oorspronkelijke toestand, 
waardoor er een ladingsverschil is ontstaan tussen de plaats van 
de lichtvlek en de omgeving. Dit is de zgn. laterale 
fotospanning. 

f'oton~n 

~;f ~~--:.L.. ~:frecoe-.binatie __ 1:,_ ___ ,.,.,,,. - ............ ,,_-.! _____ _ 

+- "'+-_ "'+:. 4' -/' ";} n 1 aag 

fig. 3.J.4 Werking van•• LPD 

Ten gevolge van deze spanning zullen de electronen in de n-laag 
zich van de plaats van de lichtvlek wég bewegen. Omdat bovendien 
de junctie rond de plaats van de lichtvlek zwak geleidend is 
zullen de gaten uit dep• laag en de electronen uit den-laag de 
junctie oversteken en daarna recombineren met meerderheids
ladingsdragers. 
Stationair zal de totale stroom door de overgangslaag 
Als nu extern een sperspanning wordt aangebracht op 
wordt bereikt dat de zich verspreidende electronen de 

0 zijn. 
de diode 
sper· laag 

niet meer over kunnen steken, zodat alle gegenereerde electronen 
via de electroden aan de randen van de junctie kunnen worden 
verzameld. Als aan den-laag twee electroden worden bevestigd, 
recht tegenover elkaar, zullen de electronen zich verdelen over 
beide electroden evenredig met de geleidbaarheid van de weg 
tussen de lichtvlek en de electrode. De positie van de lichtvlek 
is nu te bepalen uit het verschil van de stromen van beide 
electroden. Om nu zowel x- als y-richting te bepalen zouden vier 
(tetra-laterale-> ipv. twee (bi-laterale-diode) electroden 
kunnen worden gebruikt. 
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Dit geeft echter een vrij slechte lineariteit terwijl 
bilaterale fotodiode het verschil tussen de foto-stromen 

bij een 
exact 

van de proportioneel is met de afstand tussen het 
lichtvlek en het midden van de sensor. 

zwaartepunt 

Daarom wordt bij een LPD (duale bi-laterale fotodiode) ipv. een 
p• laag een minder zwaar gedoteerde p-laag gebruikt en worden 
aan beide lagen twee electroden gemonteerd (zie fig.3.1.5>, 
waarmee een lineariteit wordt bereikt die beter is dan 1 %. 
Eventuele afwijkingen in de lineariteit kunnen worden veroor-
zaa.l<t do □ r: 

- niet-homogene weerstandslagen 
- achtergrond-verlichting 
- weerstand in de contactstrippen 
- niet-ideale isolatieranden van de sensor 

contact 

contact 

n laag 
con-.:ac-.: 

fig. 3.1.5 OpbOUN van de LPD 

De LPD kan eigenlijk worden opgevat als een soort potentiometer, 
waarvan dep- en n-lagen de weerstandslagen vormen, en het 
opvallende licht de loper. (fig.3.1.6.) 

a 

~------c::J ( 
l a 

ueruangings
s;:ch•111a LPD 
in .l diMensie 

fig. 3.1.6 Positiebepaling ■et de LPD 
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I. - Ia 
X = ----- 3.1.7 

I. + Ia 

De uiteindelijke positie van een invallende lichtvlek kan worden 
bepaald met formule 3.1.7. Voor de Y-coördinaat geldt een 
soortgelijke formule. 

De infra-rood led's 

Voor de afstandsmeting zijn er twee infra-rood led's nodig. 
Omdat de LPD stroompjes afgeeft die een maat zijn voor het 
zwaartepunt van een invallende lichtvlek, is het niet mogelijk 
om twee afzonderlijke lichtvlekken tegelijkertijd te meten, 
omdat in dat geval gewoon het midden tussen de twee lichtvlek~en 
wordt weergegeven. 
Daarom moeten de lichtvlekken nA elkaar worden gemeten. Dit kan 
worden gerealiseerd door de beide led's om beurten aan en uit te 
schakelen, waardoor ze om beurten een lichtvlek op de LPD 
veroorzaken.Door nu de signalen die de LPD afgeeft ook om 
beurten door te geven, synchroon met de sturing van de led"s, 
kan hierna de informatie van beide led's weer afzonderlijk 
worden verwerkt. 
Om de invloed van storende infra-rood straling die door de 
omgeving wordt uitgezonden te verminderen wordt het licht dat de 
led's uitzenden bovendien gemoduleerd, zodat de verwerkingseen
heid van het XYZ-registratie apparaat onderscheid kan maken 
tussen storing en het werkelijke signaal van de LPD. 
Tenslotte nog iets over de led's zelf. 
Er zijn een aantal verschillende soorten infra-rood led's in de 
handel, die onderling verschillen in o.a. lichtopbrengst en de 
uitstralingshoek van het licht. 
Opdat het XYZ-registratie apparaat over zo groot mogelijke 
afstand kan worden gebruikt dienen led's te worden gebruikt met 
een hoge lichtopbrengst. Voor een optimaal gebruik moeten de 
led's bovendien volledig worden uitgestuurd. 
Over de uitstralingshoek kan het volgende worden gezegd: om de 
licht-intensiteit op de LPD zo hoog mogelijk te krijgen is het 
raadzaam led's te gebruiken met een kleine openingshoek. Dan 
gaat er zo weinig mogelijk licht verloren doordat het buiten de 
lens van de camera valt. Dit betekent echter wel dat als de 
led's ook maar iets naast de camera worden gericht het licht 
niet meer op de LPD valt. Daarom is na experimenteren besloten 
om 3 led's met een kleine openingshoek te gebruiken, die onder 
een kleine hoek ten opzichte van elkaar zijn gemonteerd op de 
lcupe. (Er zijn in totaal nu dus 6 led's, 3 per 'kanaal'). 
Daarmee wordt vermeden dat er al te snel meetfouten optreden 
doordat de lichtstraal buiten de LPD valt. 
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4 Electronisch gedeelte van de XYZ-registratie 

Naast het behandelde optische gedeelte van de XYZ-registratie 
bestaat het apparaat voor een groot gedeelte uit electronische 
schakelingen die ervoor moeten zorgen dat de door de LPD 
afgegeven stroompjes worden omgezet en versterkt in meetbare 
spanningen. 
Daa~bij moet ook de gezamelijke informatie van beide led's weer 
worden gesplitst in informatie van beide led's afzonderlijk, en 
moeten verschilspanningen worden bepaald die kunnen worden 
gebruikt om de afstand, dus de 2-coördinaat te meten. 
Achtereenvolgens zullen nu de verschillende onderdelen van het 
electronische gedeelte worden behandeld zoals die in het 
blokschema in de bijlage zijn vermeld. De meetversterkers dienen 
om de LPD signalen te versterken, te filteren en gelijk te 
richten. De sinusoscillator geeft de centrale frequentie af 
waarmee de led's worden gemoduleerd. De choppersturing is 
bedoeld om de twee led's om beurten aan en uit te schakelen, en 
dient om na de meetversterkers de signalen van beide led's weer 
te splitsen. De track en hold schakelingen houden de ledsignalen 
vast in de tijd dat het signaal van de ene led niet aanwezig is 
omdat op dat moment het signaal van de andere led op de LPD 
valt. 
Aangezien de besproken schema's bij PHILIPS zijn ontwikkeld en 
nog geheim zijn zullen de precieze componentwaarden niet worden 
vermeld. 

4.1 De meetversterkers. 

Als voor de infraroodbronnen een constante lichtbron zou worden 
gebruikt, zou de LPD een gelijkstroom afgeven. 
Dit wordt bij de meeste meetschakelingen waar gebruik wordt 
gemaakt van LPD's toegepast <vgl. ref. 3). Als ingangs
versterker moet eerst een stroom-spanning omzetter worden 
gebruikt om de LPD-stroom om te zetten in een spanning. Dit moet 
dan gebeuren voor alle vier (!) de LPD stromen afzonderlijk, 
waarbij deze omzetters natuurlijk zo goed mogelijk gelijk moeten 
zijn aan elkaar. 
Voo r zo"n stroom-spanningsomzetter wordt zeer vaak de volgende 
schakeling toegepast. Cfig.4.1.1> 
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R 

I 300("..-: 
c:J 

~ ' uu 

~ ~zi l zi LPD 

<a> (b) 

fig. 4.1.1 lal Stroo1-spaftftings 012etter. lbl l1pedafttie vervaftgi19ssche1a 

De werking is als volgt. Voor een ideale operationele versterker 
geldt dat er geen stroom de versterker ingaat, dus de stroom I 
zal volledig door de weerstand lopen. Bovendien geldt voor een 
teruggekoppelde versterker dat de spanning op de positieve 
ingang gelijk is aan die op de negatieve ingang. 
Daarom geldt voor de spanning over de weerstand: 

v..,. - V- = - I.R 4. 1. 1 

Er geldt v.= V- = 0 V, zodat voor de uitgangsspanning v..,. geldt: 
Vu.= - I.R. 

De geeft hierbij aan dat de uitgangsspanning in teger,f ase is 
met de ingangsstroom. 
Uit de formule lijkt het mogelijk door voor Reen grote waarde 
te nemen om een hoge conversiefactor te krijgen. 
Omdat de opamp een beperkte voedingsspanning heeft zal de 
conversiefactor niet onbeperkt kunnen worden vergroot, en 
bovendien is een opamp natuurlijk nooit ideaal, zodat ook de 
opamp zelf de conversiefactor mee bepaalt. 
Een laatste reden waarom R niet onbeperkt groot mag worden 
gekozen is dat de ingangsimpedantie van de omzetter wordt 
bepaald door: 

R 

4.1.2 
A 

waarbij Ade open-lus versterking van de opamp is, dus de 
versterking wanneer er geen terugkoppeling aanwezig is. 
Als R groot gemaakt wordt zal dus ook de ingangsimpedantie van 
de omzetter te hoog worden, terwijl een stroom-versterker, en 
dus ook een stroom-spanningsomzetter eigenlijk ingangs
impedantie O zou moeten hebben. 
Omdat de operationele versterker zelf ook nooit ideaal is 
deze geen ingangsimpedantie gelijk aan nul hebben. De LPD 

zal 
zelf 

is ook geen ideale stroombron, maar heeft een eindige impedantie 
van~ 300 n. Hierdoor zullen er meetfouten optreden. 
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Bovendien moeten zeer goede opamp's worden gebruikt omdat de 
omzettingsfactor van de ingangsstroom naar de uitgangsspanning 
10 ~ (!) bedraagt, wat betekent dat een kleine offsetspanning in 
de operationele versterker van 0.1 mV als 10 V aan de uitgang 
verschijnt 
Tenslotte zal, zoals in fig. 4.1.2 te zien is, de ene opamp, 
naast de ruis die hij zelf veroorzaakt, en die kan worden gete
kend als een extra ruisbron bij een ideale versterker, via de 
LPD ook nog de ruis van de versterker voor de andere stroom 
zien, wat betekent dat de ruis nog eens 2 x zo groot zal zijn. 

fig. 4.1.2 Rvisvervaa9in9ssche1a van 4e stroo1-spa1ai19so1zetters 

Na de stroom-spanning omzetter moeten de X- en Y-coördinaat uit 
de LPD-stromen worden bepaald, zoals al in figuur 3.1.6 te zien 
was, volgens de formule: 

4. 1. 3 
X = idem voor y 

Dus moet van de twee LPD stromen per coördinaat het verschil en 
de som worden bepaald, waarbij bovendien van deze twee nog met 
behulp van een analoge deler het quotiênt moet worden bepaald. 
Ook zo'n analoge deler heeft een aantal kwalijke eigenschappen, 
zoals offset-spanning en -drift, niet-lineariteit etc, die de 
nauwkeurigheid van het geheel er niet beter op maken. 
Om al deze problemen te omzeilen is er bij de XYZ-registratie 
zoals deze bij de leese xperimenten wordt gebruikt een andere 
methode toegepast. 

- Bij deze methode wordt gebruik gemaakt van een infrarood 
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lichtbron die wordt gemoduleerd met een frequentie van 5 kHz, 
waardoor de LPD-stroom geen gelijkstroom zal zijn, maar een 
wisselstr·oom. 
Deze zal naderhand worden gelijkgericht met behulp van synchrone 
detectie. 
- Het verschil en de som van de LPD-str-omen kan nu direct worden 
bepaald met behulp van een transformator, zoals in fig.4.1.3 te 
zien is. 

Ia J. = n 

fig. 4.1.3 littcte bepali19 van de ve,sc,il- en so1-st,001 ■et etn transfot■atot. 

Bovendien wo r dt, om een analoge deler te vermijden, de 
hoev eelheid licht die op de LPD valt constant gehouden door de 
som van de stromen terug te loppelen naar de LED-aansturing. 
Normaal zou volgens de formule uit figuur 3.1.6 door deze som 
moeten worden gedeeld als normering, maar als de hoeveelheid 
licht op de LPD constant blijft is dit niet meer nodig. 
Verder heeft het gebruik van een transformator als 
van de meetversterker nog de volgende voordelen: 

ingangstrap 

- we krijgen meteen de verschilstroom, waardoor er slechts één 
stroomspannings omzetter nodig is. 
- een trafo vormt een ideale verschilversterker; hij heeft geen 
last van offset of offset-drift. 
- de LPD wordt nu afgesloten met een 
ingangsimpedantie van de stroomspanning 
getransformeerd met het kwadraat van de 
trafo. 

1 age re impedantie: de 
omzetter wordt omlaag 

wikkelverhouding van de 

- de r u isaanpassing is gunstiger-: de impedantie die de 
ziet is R1.,..s, (wikkelverhouding> 2 • De gebrui k te opamp heeft 

opamp 
als 
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optimale bronimpedantie ~ 3 kn, dit geeft met de impedantie van 
de LPD = 300 n en een wikkelverhouding van 1:3 een vrijwel 
optimale aanpassing. 

- een nadeel van het gebruik van een trafo aan de ingang van de 
meetversterker is dat deze gevoelig is voor magnetische velden, 
die kunnen resulteren in een verhoogd ruis-(brom> niveau aan de 
ingang. 
Door een goede afscherming te gebruiken kunnen we deze brom 
echter beperken. 

Na de ingangstrafo volgt de al eerder besproken stroomspannings
omzetter. 
Hieraan is in de gebruikte schakeling nog een electrolytische 
condensator ('elco') toegevoegd die tussen de transformatoraan
sluiting en de niet-inverterende ingang van de stroom-spannings 
omzetter is opgenomen. Deze beperkt de gelijkstroom-versterking 
van de operationele versterker. 

De versterkers en filters. 

Na deze omzetter moet het verkregen signaal nog flink worden 
versterkt (1000 x>, waarbij het wenselijk is dat de in het 
signaal aanwezige ruis zo klein mogelijk blijft. 
Om dit te realiseren zijn in de schakeling filters opgenomen 
die, samen met de versterkers het signaal selectief versterken. 
Omdat de infrarood led's met een frequentie van 5 kHz worden 
gestuurd, en het meet-signaal dus ook deze frequentie zal 
hebben, zou men kunnen kiezen voor een bandfilter met een 
centrale frequentie van 5 kHz. Nadeel van deze oplossing is dat 
de fase-draaiing van zo'n filter afhankelijk is van de 
frequentie. Hierdoor zal als de oscillatorfrequentie verloopt de 
fase-draaiing van het filter veranderen. Omdat de synchrone 
detector, die gebruikt wordt voor het gelijkrichten van het 
signaal, fasegevoelig is, is deze veranderlijke fase-draaiing 
niet toegestaan. 
Daarom is gekozen voor twee actieve eerste-orde hoogdoorlaat 
filters met een afsnijfrequentie van 500 Hz en een versterking 
van resp. A=lOO en A=lO. Hierdoor wordt een banddoorlaat filter 
verkregen met een onderste afsnijfrequentie van 500 Hz, en 
waarvan de bovenste afsnijfrequentie wordt bepaald door de 
gebruikte opamp. 
Er is voor twee filters gekozen omdat dit een twee keer zo 
steile helling in de frequentiekarakteristiek van het totale 
filter geeft, en omdat de hoge versterking van het signaal, die 
ook door de filter-opamps geschiedt, dan over twee versterkers 
kan worden verdeeld. 
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De gebruikte schakeling voor de hoogdoorlaat filters staat in 
fig.4.1.4. afgebeeld. 

Rz 

uin~-~ ■ + 

l 

fig. 4.1.4 Hoogdoorlaat-filter schakeling. 

1 
Het hoogdoorlaat filter zorgt ervoor dat de signaalruis ver-
houding van het signaal beter wordt omdat de relatief grote 1/f 
ruis verzwakt wordt. 
Voor de overdrachtsfunctie van het filter wordt gevonden in het 
geval dat er sprake is van een ideale opamp: 

C V..,. - V- > 
= 4. 1. 4 

1 
+ R.1. Rz 

j wc 

Bij een ideale opamp is v.= V- = o, zodat na omwerken voor de 
overdrachtfunctie wordt verkregen: 

v .... Rz jwRzC 
H Cw> = = = 4. 1.5 

1 

j wc 

Uit deze formule blijkt dat voor oneindig hoge frequentie geldt: 

H (oo) = 4. 1. 6 

De afsnijfrequentie waarop de verzwakking 2 x is C-3dB) bedraagt: 

1 
4. 1. 7 
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De frequentie karakteristiek van dit hoogdoorlaat filter staat 
afgebeeld in fig.4.1.5.: 

8 
-3 
-5 

-.18 

-J.5 

-28 

-25 

.IIMPI. (dB) 

~ - - - ... - - -_r" 
/ 1 

1 

V 1 

/ 1 

/ 1 

1 / 
- 39 78 288 480 788 .1. 2K 2K 4K 

580 f'req. <Hz> 
fig. 4,1.5 Frtquentitk1r1kteristitl van het hoogdoorlaatfilter 

Synchrone detector. 

Na de hoogdoorlaat filters en versterkers moet het signaal 
gelijkgericht worden. Dm hierbij onderscheid te kunnen maken 
tussen het signaal dat van de LPD afkomstig is ten gevolge van 
de lichtpunten die erop vallen, en ruis die er bij is gekomen, 
wordt er gelijkgericht met een zgn. synchrone detector. Omdat 
deze, zoals de naam al zegt, synchroon met de modulatie 
frequentie van de led"s gelijkricht, zal alleen het gemoduleerde 
signaal worden gelijkgericht. Deze synchrone detector is 
opgebouwd rond een operationele versterker, die zodanig kan wor
den geschakeld dat hij +1 of -1 keer versterkt. In het laatste 
geval wordt het signaal dus geïnverteerd. 
De schakeling staat in figuur 4.1.6, en de signaal behandeling 
in figuur 4.1.7. 
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l 

fig. 4.1.6 Synchrone detector schakeling. 

De werking van de schakeling is als volgt: de mosfet werkt als 
een schakelaar die met de centrale frequentie van 5 kHz open- en 
dicht wordt geschakeld. 
Als de schakelaar dicht staat, zal de niet-inverterende ingang 
van de opamp aan aarde liggen. Dan geldt voor het uitgangs
signaal: 

V.,. - V-
4. 1. 8 

R.a. Rz 

Omdat de inverterende ingang gelijk zal zijn aan de niet-inver
terende ingang, die nu aan aarde ligt, geldt V- = O. 
Dus geldt: 

Rz 
4. 1.9 

R.a. 

Door te kiezen R.a.=Rz krijgen we dat de opamp -1 x versterkt. 
In het andere geval als de mosfetschakelaar open staat, zal bij 
een ideale opamp geen stroom lopen door R3 en R 4 • 

Daarom valt er ook geen spanning over deze weerstand en staat op 
de niet-inverterende ingang van de opamp V,. Omdat de opamp 
teruggekoppeld is zal deze spanning ook op de inverterende 
ingang staan. Omdat er over R.a. nu geen spanning staat, immers 
aan beide zijden van de weerstand staat V,, zal er geen stroom 
door de weerstand lopen. Omdat bij een ideale opamp ook geen 

stroom de versterker in loopt, zal ook de stroom door Rz nul 
zijn. Dit betekent dat ook over deze weerstand geen 
valt, zodat ook de uitgangsspanning V.,. gelijk is aan 
betekent dat er sprake is van een versterking +1. 

spanr1 i ng 
V,, wat 
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fig. 4,1,7 Sig1ulb,h1adeli19 door d, sy1chro1e det,ctor. 

Natuurlijk is het voor de synchrone detector belangrijk dat de 
mosfet precies synchroon met de nuldoorgangen van het ingangs
signaal schakelt, omdat anders het signaal dat uit de synchrone 
detector komt niet het juiste gelijkspanningsniveau zal hebben. 
Alleen als de detector precies op het juiste moment schakelt 
wordt een gelijkspanning verkregen die gelijk is aan de 
effectieve waarde van het ingangssignaal dat van de LPD af
komt. 
Daarom is in de weg van het oscillatorsignaal 
fet een fasedraaier opgenomen, waarmee de 
precies kan worden afgeregeld. 

naar de 
synchrone 

schakel
detector 

Na de synchrone detector volgt in de verschilversterker een 
laagdoorlaat filter om het gelijkgerichte signaal af te vlakken. 
Hiervoor is een passief tweede orde laagdoorlaat filter gekozen. 
De gekozen afsnijfrequentie is hierbij een compromis tussen de 
hoeveelheid ruis in het signaal, en de snelheid waarmee het 
signaal kan veranderen. Als namelijk de bandbreedte van het 
signaal klein wordt gekozen, dan zal de hoeveelheid ruis in het 
signaal beperkt worden, maar wordt ook de snelheid van de me
ting beperkt. 
Er is daarom gekozen voor 100 Hz. De meeste 
wegingen, waaronder dus ook die van de hand bij 
zijn niet sneller. 

mechanische be
het lezen valt, 
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De fël.se-draaier. 

Zoals al genoemd is er in de schakeling een fase-draaier, of oo k 
wel all-pass filter genoemd, opgenomen om de synchrone detector 
precies op de nuldoorgangen van het ingangssignaal te laten 
schakelen. De schakeling hiervan is te vinden in fig.4.1.8. 

R 

l 
fig. 4.1.8 Ket all-pass filter of de fase-~raaier. 

Het is een eerste orde all-pass filter. 
Voor de overdrachtsfunctie geldt namelijk: 

v, 

j wc v, 
V.= = 

1 1 + j wRC 
R + 

j wc 

V, v, 
v, - - v .... 

1 + jwRC 1 + jwRC 
= 

R1 R1 

2 

1 + j wRC 

V..., 1 - j wRC 

4. 1. 10 

4. 1. 11 

4. 1. 12 

= ----- 4.1.13 
V, 1 + j wRC 
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Dus de absolute waarde van de overdrachtsfunctie bedraagt: 

I H C w> I = 1 4. 1. 14 

en de faseverschuiving: 

• = arctan<-wRC> - arctan(wRC> = -2 arctan(wRC> 4.1.15 

Dus door R te variêren kan de fase van het uitgangssignaal 
worden gevariêerd. 

De fase-draaiing bedraagt -n/2 voor: 

1 

4. 1. 16 
2nRC 

Tenslotte nog twee kleine schakelingen die ook nog te zien 
in het totaalschema van de ingangsversterkers in fig.1 van 
bij 1 age. 

zijn 
de 

- De opamps na de fasedraaiers dier,en om het sinus-vormig 
schakelsignaal dat uit de fasedraaiers komt, om te zetten in een 
voor de synchrone detector fet's geschikte blokspanning. 

- Bij de stroom-spanning omzetter van het somsignaal, (de 
middelste in de figuur>, wordt tevens gezorgd voor de sper-span
ning die de LPD nodig heeft. 
Ov~r de diode zal 0.6 V vallen omdat deze in doorlaatrichting 
staat. Deze spanning komt op de niet-inverterende ingang van de 
opamp te staan. Omdat de opamp teruggekoppeld is, komt deze 
spanning ook op de inverterende ingang van de opamp, en daarmee 
ook via de middenaftakking van de trafo, op de LPD te staan. 
De weerstand dient om de stroom door de diode te begrenzen. 
Met de meetversterkerschakeling zoals deze hierboven is beschre
ven worden met de juiste operationele versterkers de volgende 
sp~cificaties bereikt: 

- Uitgangsspanning+/- 10 V. 
- Ruisspanning 4 mVtt• 
- Ma x imal~ SIR 74 dB. 
- I1n.m•>< 1 uA. 
- Ruisspanning omgerekend naar ingangsstroom 0,4 nA. 
- Meetversterker AC gekoppeld: versterking 10 7 • 
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- Door de AC koppeling is er aan de uitgang alleen een off
set-spanning en -drift van de laatste operationele versterker. 
- Bij de gebruikte opamps bedragen deze maximaal resp. 1 mV en 4 
uV/°C. 

4.2 De Led-aansturing. 

Voor de beurtelingse aansturing van 
bovendien ook nog gemoduleerd worden, 
print. 

de infrarood led"s, die 
zorgt de Led-aansturi~gs 

Het schema hiervan is ook te vinden in de bijlage (fig.2>. 
Er is sprake van een sinusvormige modulatie-spanning die af
komstig is van een Wienbrug-oscillator, die in par.4.3 nog wordt 
behandeld, met een frequentie van 5 kHz. 
De led"s worden aangestuurd met een constante gelijkspanning, 
waar de modulatiespanning bij opgeteld wordt. Om het bereik van 
de positiemeting zo groot mogelijk te maken worden de led"s bij 
afwezigheid van het modulatiesignaal ingesteld op het maximale 
vermogen dat ze kunnen verdragen. Dit betekent voor de gebruikte 
led's dat er een gelijkstroom van 130 mA doorheen loopt. 
De aansturing van de led"s bestaat uit een 
wordt verkregen door een gelijkspannning 
signaal met een opamp op te tellen. 

stuurspanning, die 
en het modulatie-

Deze stuurspanning wordt met behulp van een vermogenstransistor 
en een weerstand omgezet in een stroom die de led's stuurt. 
Omdat de led's om beurten moeten worden aangestuurd wordt de 
mod u latiespanning met twee schakelfet•s beurtelings op de ene 
som-versterker en op de andere som-versterker gezet. 
Het stuursignaal voor de schakelfet's wordt verkregen met de 
twee opamps links-onder in fig.2 van de bijlage. Zodra Ucnap 

boven de 7.5 Volt komt zal de uitgangsspanning van de bovenste 
opamp +15 V worden, zodat led 1 de modulatiespanning krijgt; 
zodra Ucnap onder de 7.5 V ligt, wordt led 2 aangestuurd. 
Met de potentiometer links in het midden van fig.2 wordt de 
ruststroom van de led"s ingesteld. 
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4.3 Het modulatiecircuit. 

Er is al een aantal malen gesproken over de centrale frequentie 
van 5 kHz waarmee de led's worden gemoduleerd. 
De oscillator waarmee deze frequentie wordt opgewekt vinden we 
in fig.4.3. 1. 

+U 

l 

-u 

fig. 4.3.l Yienbrug sinusoscillator. 

Deze oscillator is een zogenaamde Wienbrug oscillator. Om te 
bereiken dat een versterker gaat oscilleren moet er sprake zijn 
van een positieve terugkoppeling met een versterking 1, d.w.z 
dat het teruggekoppelde signaal in fase en amplitude precies 
gelijk moet zijn aan het ingangssignaal van de versterker. 
De terugkoppeling in fig.4.3.1 gebeurt via R1, C1 , Rz en C2 • 

De oscillatie frequentie kunnen we berekenen uit: 

1 4. 3. 1 

Om de amplitude van het geleverde sinussignaal te stabiliseren 
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is gebruik gemaakt van een zgn. OTA als operationele 
ker. (Operational Transconductance Amplifier , d.i. 
rationele versterker waarvan de versterking met een 

verster
een ope

uitwendige 
stuurstroom kan worden geregeld.) 
De transistor die in fig.4.3.1 achter 
maakt ook nog deel uit van deze OTA. De 
gaat de OTA binnen op aansluitpin nr.1. 

de OTA staat getekend 
stuurstroom van de OTA 
Deze stuurstroom wordt 

afgeleid van het sinussignaal via de weerstand, diode en zener
diode. Zodra de amplitude van het sinussignaal boven 4.7 V 
uitkomt, zal de zenerdiode gaan geleiden, waardoor via de 
transistor de versterking van de OTA zal worden teruggeregeld. 
Het uitgangssignaal van de oscillator gaat via een lx verster
ker-buffer naar de fase-draaiers van de synchrone detectoren. 
Daarnaast gaat het ook naar de modulator die het signaal levert 
voor de led-aansturing. 
Deze is ook weer opgebouwd rond een OTA,en moet de lichtsterkte 
op de LPD constant houden door de amplitude van de aansturing 
van de led's te regelen. 
De stuurstroom voor deze OTA komt van de modulatieregeling. 

De modulatieregeling. 

De modulatieregeling is opgebouwd rond twee integratoren en is 
te vinden in fig.3 in de bijlage rechts-onder. 
Het som-signaal van de meetversterker is een maat voor de 
hoeveelheid licht die er op de LPD valt. Door nu dit somsignaal 
te vergelijken met een vast ingestelde spanning kan de 
sturing zodanig worden veranderd dat het lichtniveau op 
constant blijft. 

led-aan
de LPD 

Dit gebeurt met een integrerende regelaar. Zo'n integrator ziet 
er uit als in onderstaande figuur. 4.3.2. 

fig. 4.3.2 Integrator iet behulp van operationele versterker, 



Dat er sprake 
afgeleid. 

R 

is van een 

= - ic 
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integrator kan als volgt worden 

4.3.2 

Hierbij is i~ de stroom door de condensator. Deze bedraagt: 

dV 
4.3.3 

dt 

Met V = Vu. - V- en V- = 0 volgt: 

dVu. 1 
= --.v, 4.3.4 

dt RC 

Dus geldt voor v .... : 

t 

v .... = -~c· f V,dT 4.3.5 

-oo 

Als V- ongelijk O is, zoals in dit geval, waar V-=V. de referen
tiespanning is, wordt de uitgangsspanning de integraal van het 
verschil van de ingangsspanning en de referentiespanning. 
Dit betekent dat de hoeveelheid licht die op de LPD valt, zo
danig wordt geregeld dat uiteindelijk de som-spanning gelijk zal 
zijn aan de referentiespanning. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een integrator-regeling omdat 
hiermee wordt gegarandeerd dat wanneer het somsignaal stap
vormig verandert, het uiteindelijke verschil tussen de re
ferentiespanning en het somsignaal tot O terug wordt geregeld, 
Hierbij is het natuurlijk wel van belang dat de referentiespan
ning goed constant blijft, omdat de nauwkeurigheid van de meting 
hiervan afhar,gt. 
Daarom is er gebruik gemaakt van een referentiespanningsbron die 
in de bijlage in figuur 3 links-onder staat afgebeeld. 
De beide zener-dioden zijn precisie zeners van 6.2 V. De scha
keling is zo opgebouwd dat de zenerdioden elkaars stroom 
regelen. Hierdoor wordt een referentiespannings-bron verkregen 
met een temperatuur-drift van 1,3 ppm/°C. De spanning wordt nog 
gebufferd met een goede opamp. 
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4.4 De verschilversterkers 

Tenslotte dienen de gedemoduleerde signalen van de led's weer 
gesplitst te worden in het signaal afkomstig van de ene led, en 
het signaal van de andere led. Bovendien moet het signaal van de 
ene led tijdens de periode dat het signaal van de andere led 
wordt bemonsterd vastgehouden worden aan de uitgang. Ook moet de 
verschilversterkerprint er voor zorgen dat de uitgangen van het 
XYZ-registratie apparaat redelijk kunnen worden belast voor die 
gevallen waar dat nodig is. 
De schakeling van de verschilversterker is gegeven in tig.4 van 
de bijlage. Links komen de signalen vanuit de synchrone detector 
binnen. Deze signalen bevatten dus de informatie van beide 
led's, zoals ook in figuur 4.4.l te zien is. Onder in figuur 4 
van de bijlage is weer een tasedraaier te zien. De twee opamps 
linksonder zorgen ervoor dat de schakeltet's linksboven om 
beurten het signaal doorlaten. Aan de uitgangen van de tet-scha
kelaars zullen dus de signalen van beide led's om beurten ver-
schij ner,. 

---"l'll\ ...... fllV\ ~ 

~R,Hz UxJ. 
buffer 

S!lnC, versch. 
det, uenj 

~s,Hz 
48Hz 

buffer 
Ux2 

NV>-.."-""- ~ 

AUx 

fig. 4.4.J Sche1atische Neergave van 4e Nerking van de verschilversterkers. 

Na de schakeltet's volgt voor ieder signaa.l een laagdoorlaat
fi lter. Deze dienen om eventuele 'schakelruis' te verwijderen, 
en werken tevens als 'hold'-schakeling <zoals boven al is 
vermeld). Daarna moet tenslotte voor de afstandmeting nog het 
verschil bepaald worden tussen de beide ledsignalen. Dit gebeurt 
rne-t de eigenlijke verschilversterkers rond de opamp's rechts in 
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staan 
terug-

figuur 4 van de bijlage. De vier opamps die boven elkaar 
getekend, zijn als buffer geschakeld. Ze zijn volledig 
gekoppeld zodat de versterking 1 maal bedraagt, en de ingangs-
impedantie met de gebruikte opamps ca. 100 Mn. 

Tenslotte nog iets over de gebruikte schakelfet's. 
gebruikt als zwevende schakelaars, dus niet met een 
aarde. Dit betekent dat de substraat aansluiting van 

Deze worden 
ingang aan 
de mosfet 

ook een sturende functie heeft. Deze wordt echter niet gebruikt, 
daarom moet deze substraat aa nsluiting aan een vaste spanning 
worden gelegd. In de scha keling worden de fet's aangestuurd met 
een gatespan ning van+/- 15 Ven variêren de drain- en source 
spanning tussen+/- 12 V. 
Daar mee wordt voor de fet-spanningen gevonden, (met een ma x imale 
vdb en v.b van 25 V l: 

Vb=Vdm&K-vdbm&K = -13 v. 
Daarom is gekozen voor -12 V. De fet's worden in de schakeling 
geschakeld met 40 Hz. 
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5. Problemen bij de bouw van de positieopnemer. 

Bij het bouwen van de boven beschreven 
zich een aantal problemen voorgedaan, die 
dat het nogal wat tijd heeft gekost 
uiteindelijk kon worden gebruikt. 

positieopnemer hebben 
er voor gezorgd hebben 
voordat het apparaat 

De bouw betekende in feite het nabouwen van een reeds bij 
PHILIPS gebouwd exemplaar op experimenteer-printen. 
Er werden een paar kleinere fouten opgespoord in verbindingen 
tussen de verschillende printen die waren ontstaan bij het 
r,abouwen. 
Bij het testen van de verschillende printen die na 
versterkers komen met de originele ingangsversterker 

de i ngangs
pr int 'van 

Philips bleek dat deze printen naar behoren functioneerden. 
Nadat echter de LPD in de fotocamera was gemonteerd en tenslotte 
de ingangsversterker print was nagebouwd, bleek dat bij de 
'echte' opstelling met de LPD de uitgangssignalen helemaal niet 
waren terug te herleiden op de led posities. 
Hierbij is het feit dat op dit tijdstip de originele printen van 
PHILIPS niet meer aanwezig waren, als een groot nadeel ervaren. 
Het meest waarschijnlijk leek dat de nog aanwezige fouten zich 
in de meetversterker print bevonden, aangezien de andere printen 
goed leken te werken. 

5.1 Fouten in het electronische gedeelte 

Bij het testen van de ingangsversterker print is gebruik gemaakt 
v a ~ een sinussignaal dat rechtstreeks van de hoofdoscillator 
werd afgeleid. Aangezien het ingangssignaal van de ingangstrafo 
normaal een LPD-stroom is werd de sinusspanning via een 
weerstand omgezet in een stroom, die vervolgens op de ingangs
trafo wer·d gezet. Hierbij viel het al direct op dat bij het 
Y-kanaal het ingangssignaal verdween zodra de middenaftakking 
van de trafo aan aarde werd gelegd. 
Aangezie n de trafo's met de hand gewikkeld waren, wat nogal wat 
problemen gaf, leek het er op dat er op een of andere manier een 
kortsluiting in de trafo zat. 
Daarom werd de trafo vervolgens opnieuw gewikkeld, waarna aan de 
uitgang inderdaad ook een sinussignaal kon worden waargenomen, 
ook als de middenaftak ki ng aan aarde werd gelegd. 
Daarna. konden de verschil lende opamps van de ingangsversterkers 
worden getest. Hierbij bleek er een hoogfrequent signaal 
aanwezig te zijn van ca. 600 kHz, dat voor de werking van de 
XYZ-reglstratie niet aanwezig behoorde te zijn. 
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Omdat de frequentie van het signaal nogal variêerde, en de 
signaalvorm ook niet erg leek op een sinus was het waar
schijnlijk dat de versterkers ongewenste oscillaties vertoonden. 
Omdat de oscillaties echter hardnekkig bleken, en ook na het 
toevoegen van weerstanden in de aansluitleidingen van de 
ingangst r afo "s niet bleken te verhelpen, leek het raadzaam om 
eerst eventuele andere fouten in de meetversterker print te 
zoeke n . 

Hierbij bleek dat de uitgangssignalen van de synchrone detector 
niet helemaal symmetrisch waren. (fig.5 . 1.1.a) 

<a> 

LJ b (b) 

fi9, 5. 1.1 lal Niet-sy11etrische si9naalvor1 aan de uit9a~9 van de synchrone ,etector. 
lbl Niet syt1etrische blokspanning. 

Dit bleek te worden veroorzaakt doordat de sturing van de scha
kelfet"s van de synchrone detector ook niet goed symmetrisch 
was . (fig.5.1.1.b) 
Onderzoek wees uit dat dit werd veroorzaakt door de 
worde n gebruikt voor de sinus-blok-omzetter die 
draaiers volgen. 

oparnps die 
r,a de fase-

Het was namelijk opvallend dat het probleem van de niet s y m
metrische signalen niet optrad bij de s y nchrone detector van het 
somsignaal. Hiervoor werd een losse oparnp gebruikt. Voo r het X
en Y-kanaal waren bij de Philips print opamps gebruikt die samen 
in één IC zitten. 
Omdat de z e ec h ter n i et meer leverbaar waren, is er geinformeerd 
naar een ve r vangings ic. Bij Philips heeft men toen een bepaald 
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ic opgegeven, waarvan naderhand is gebleken dat dit voor de 
sinus-blok omzetter niet geschikt was. 
De oorspronkelijke opamp heeft namelijk geen interne frequentie
compensatie, terwijl het zogenaamde vervangings-ic dit wel 
heeft. Door deze freq u entiecompensatie bleek er echter een 
fase-verschuiving op te treden, waardoor het bloksignaal op de 
uitgang niet meer s ymmetrisch was. 
Daar om zijn e r in plaats van 1 ic met twee opamps 
losse opamps genomen van hetzelfde type als die 
oo r sp r on kelijke ic zaten. Dit bleek i n derdaad de 
het probleem te zijn. 

gewoor1 
samen in 
oplossir1g 

twee 
het 
van 

Bij het opsporen van de bovengenoemde fout is ook een andere 
fout aan het licht gekomen. Het viel namelij k op dat wanneer het 
signaal af komstig uit de fasedraa i ers werd bekeken op de 
oscilloscoop, dat dit signaal aanvankelijk keurig rond O V 
variêerde, maar later heel langzaam een negatieve offset
s p a r1 n i n g k r eeg . 
Omdat dit echter steeds maar voort duurde had dit uiteindelijk 
tot gev olg dat het sinussignaal tegen de negatieve voedings
spar1ning vastliep. (fig.5 . 1.2. > 

\ \. / I 
_'--f_ 

R 

0 U 

<a> 

\ \. / I 

- '--f _ -Ucc 

l 
fig , 5.1,2 lal Dalen en vastlopen van het uitgangssignaal van de fasedraaier. 

lbl De oplossing hiertegen. 

Dit werd veroorzaak t d oo r dat een echte opamp, in tegenstelling 
tot een denkbeeldige ideale, een ingangsstroom trekt. In figuur 
5 . 1 . 2.b is te zien dat deze gelijkstroom in de oorspronkelijke 
schakeling echter nergens vandaan gehaald kan worden, omdat de 
fase-d r aaier aan zowel in- als uitgang via condensatoren 
gekoppeld is met de omgev ing. Een condensator geleidt geen 
gelij kstroom, zodat de opamp deze ingangsstroom vanuit zij n 
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uitgang zal moeten betrekken. Hierdoor ontstaat het bovengenoem
de probleem, zodat de oplossing hiervoor is om een weerstand op 
te nemen naar aarde <zoals in fig.5.1.2.bl, zodat de ingangs
stroom nu hiervandaan kan worden gehaald. 

Omdat bleek dat zowel wanneer de led's de negatieve-, als 
wannser ze de positieve richting op werden bewogen, de uitgangs
sig nalen van zowel X- als Y-signaal positief bleven, moest er 
nog een belangrijke fout in de schakeling zitten. 
Omdat de informatie over het wikkelen van de ingangstrafo"s een 
be e tje vaag was, en bovendien de juiste aansluitingen van de LPD 
n e r gens konden worden achterhaald, is er bij de ontwerpers van 
de positieopnemer bij Philips geinformeerd. 
Daarbij kwam aan het licht dat er een misverstand bestond rond 
de in de schema"s gebruikte term bifillair wikkelen. 
Daardoor klopten de signalen niet die uit de ingangstrafo 
k1,1amen, wat er de oorztä1.ak van was dat het uitgangssignaal van de 
positie-opnemer nooit negatief kon worden. 
Opnieuw wikkelen van de trafo"s was de oplossing voor dit 
probleem. 

Oo~ bleek dat er een aansluit-baan van de LPD was onderbroken. 

Nadat uiteindelijk al deze problemen waren verholpen bleek dat 
de mod u latie van de led's, die er voor moet zorgen dat het 
licht-niveau op de LPD constant blijft, niet goed werkte. 
De oorzaak hiervan bleek dat het somsignaal dat de 
van de modulatie regeling stuurt negatief was, 
integrator-en niet werkten. 

integratoren 
waardoor de 

Dit is ve r holpen door de+ en - ingang van een opamp van het 
som-signaal om te draaien. 

5.2 Problemen met het optische gedeelte 

Bij de leesproev en worden teksten gebruikt met een ma x imale 
b r eedte van 35 cm. 
Dit betekent dat de X-coördinaat van de gebruikte loupe kan 
variêren tussen ongeveer -17,5 cm en +17,5 cm. Deze variatie 
blee k in de praktijk niet haalbaar vawege het gebruikte 
le n zensy steem. Natuurlijk kon de ma x imaal registreerbare 
variatie in dde X-coördinaat worden vergroot door de camera, met 
daa~ in de LPD, verder van de tekst af te zetten. 
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Omdat het leesvlak echter niet evenwijdig aan de vloer 
(zoals in fig.3.1.1 wordt gesuggereerd), maar een hoek 
60° met de vloer maakt (zie fig.5.2.1>, en de camera 
mechanische constructie aan het leesvlak is bevestigd, 
het verder wegzetten van de camera een stabiele montage 
camera moeilijk. En de montage dient stabiel te zijn 
anders meetfouten optreden. 

fi9. 5.2.1 Werkelijke pDsitie Vin ~e leestifel en Ci■eri 

verloopt 
van ca. 
met een 

wordt bij 
van de 

omdat er 

Daarom is besloten een andere lens op de camera te monteren, 
zodat het leesvlak op dezelfde afstand groter kan worden. 
Hierbij heeft zich echter een nieuw probleem voorgedaan. 
Door een kleiner diafragma bleek met deze nieuwe lens het door 
de LPD opgevangen infrarood signaal veel zwakker te zijn dan bij 
de oude l ~ ns. Dit betekent bij een ma x imale ruisspanning van 3.5 
mV dat bij de nieuwe lens de ruisspanning overeenkomt met een 
beweging van de loupe van bijna 3 mm (met een ma x imale 
toegestane tekstbreedte van 40 cm>, terwijl dit met de oude lens 
slechts 0.06 mm bedroeg. <tekstbreedte 20 cm). 
Omdat de nieuwe situatie niet acceptabel was is er gezocht naar 
verbete r inge n . 
Omd~t de ruis niet veel meer te verkleinen 
hierbij denken aan het vergroten van het door de 

valt 
LPD 

signaal. Een manier waarop dit kan worden gedaan is 
door de led's uitgezonden signaal te vergroten. 

moeten we 
afgegeven 
door het 

Een theoretische oplossing hiervoor is om voor iedere led nu 2 
led's parallel te nemen, aangezien de gebruikte led's al 
ma x imaal werden uitgestuurd. Dit betekent echter dat de 
aansturingseenheid ook verzwaard zal moeten worden, en misschien 
zelfs wel de voeding van het apparaat. 
Daarom werd gekozen voor een andere oplossing, hoewel deze niet 
zo"n hele g r ote verbetering gaf. 
Van het type led's die gebruikt zijn bestaat namelijk nog een 
andere versie, die bij hetzelfde opgenomen vermogen een hogere 
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lichtopbrengst geven. 
Nadat deze led's waren gemonteerd, is een uitgangsspanning van 
+/- 400 mV gehaald. Dit betekent dat wanneer de ruisspanning aan 
de uitgang nu wordt teruggerekend naar een beweging van de led's 
we uitkomen lmet een ma x imale breedte van de tekst van 34 cm> op 
een beweging van 0.14 cm. 
Dit is nog net acceptabel. 
Oo ~ zijn, zoals al eerder opgemerkt is, er 3 led's naast elkaar 
gemonteerd, om de maximale hoek waarover de led's ten opzichte 
van de camera mogen worden verdraaid, groter te maken. 
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6. Conclusies en opmerkingen 

- Hoewel het oorspronkelijk de bedoeling was dat ik de XYZ 
registratie zou bouwen en daarna het apparaat zou koppelen met 
een micro-computer, is er van dit laatste niets meer terecht 
gekomen omdat het bouwen veel meer problemen met zich mee bracht 
dan was verwacht. 

- Bij alle problemen is er ook nog een fout naar voren gekomen 
in het oorspronkelijke ontwerp, namelijk dat er bij de fase
draaiers geen rekening was gehouden met de ingangs-biasstrpom 
voor de opamps, hoewel de invloed van deze stroom niet voor 
iedere opamp even groot bleek te zijn. 

- De in hfdst. 5.2 vermeldde waarden voor de ruisspanning zijn 
verkregen door de camera met een lensdop af te sluiten en dan 
het uitgangssignaal op een XY-schrijver te zetten, terwijl de 
tijdbasis van de schrijver af staat. Door vervolgens de lengte 
van het streepje te meten dat de schrijver dan heeft getekend 
hebben we de waarde van 3.5 mV top-top gemeten. 
Omdat de normale uitgangsspanning bij aanwezigheid van de 
led-signalen een pure gelijkspanning is, is het natuurlijk niet 
helemaal juist om de gemeten ruisspanning met behulp van het 
norma!e uitgangssignaal terug te rekenen naar een beweging van 
de led's. Eigenlijk zo u dan de effectieve waarde van het ruis
signaal moeten worden bere kend, maar dan moet je ook weten met 
wat voor s o ort ruis je te doen hebt. De waarden die volgens de 
bere kening bov en zijn verk r egen, zullen waarschijnlijk echter 
niet drastisch afwijken van de waarden die verkregen worden door 
de juiste berekening uit te voeren. 

Bovendien is van de LPD bekend dat deze ongeveer een 
nauw keurigheid heeft van 1%, waarbij de LPD die wij van Philips 
hebben ge k regen (?) waarschijnlijk ook niet de beste van de 3 of 
4 proef-e xemplaren zal zijn geweest, zodat de nauwkeurigheid van 
de totale schakeling in ieder geval niet beter zal zijn dan 1%. 

Bij de uiteindelijke opstelling wordt voor de 'hoog-
te'-registratie ( de afstand tot de camera >, de z-coördinaat 
gebruikt i.p.v de y-coördinaat omdat de camera in hetzelfde vlak 
staat als de leesloupe in plaats van erboven. Dit betekent dat 
er sprake moet zijn van een behoorlijke 
ho u ding, omdat de z-coördinaat wordt bepaald 
signaal tussen de beide led-signalen, dat erg 

signaal-ruis ver
uit het verschil 
klein is. 
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- Tenslotte is ook gebleken dat er bij de bouw van zo'n complex 
apparaat als de XYZ-registratie heel wat mis kan gaan. 



38 

Literatuur opgave 

-P.C. van Vegchel en R.J. Asjes, Afstandmeting m.b.v een LPD, 
CFT notitie 050/85, Intern rapport PHILIPS CFT, (1985). 

-K.Breukers en J.A.W. Faatz, Collegedictaat Moderne Electronica 
lnr.5651), Technische Hogeschool Eindhoven. 

-Hamamatsu C1454-05 position sensor system. 



BIJLAGE I 

track llxJ. 
/ 

hold 

Meet-
versterker 

X 

track ~2 
/ 

Nt!'e-t- hold 
ve-rste-rke-r 

E 
U.,1 track 

uref. 
/ 

hold 
.c.UT 

~et-
uersterker 

!# 

Modulator· 
track llv2 

/ 
hold 

sinus-
oscillator choppe-r- LED J. 5 kHz sturing led-

40 Hz stu-
ring 

led- LED 2 
stu-
ring 

Blo kschema van het XYZ-registratie appar aat 



BIJLAGE II 

~L....---:~1----.-----11--L-----/'".,_~:!i---"""?7~ 
t--r-lC>---'-lr=-1. 
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figuur 2. De led-aansturing schakeling 
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fig u ur 3. De modulatie-regeling schakeling 
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figuur 4. De verschilversterker schakeling 


