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Samenvatting

De registratie van oogJewegingen is gebaseerd op de kornea
reflektiemethode. Hierbij wordt een infrarode lichtbundel

door het oog gereflekteerd en weer opgevangen met een TV

kamera. Daar de reflektiehoek afhankelijk is van de oogstand
kunnen we de oogpositie bepalen uit het videobeeld, waarin
de plaats van de gereflekteerde lichtstraal, de korneaspot,
de fixatieplaats van de proefpersoon aangeeft. Het bezwaar
dat bij de korneareflektiemethode niet aIleen de rotatie

maar ook de translatie van het oog gemeten wordt kan onder

vangen worden door niet absoluut te meten maar relatief.

In ons geval wordt het pupilmidden als referentiepunt geko

zen. De pupil wordt opgenomen met dezelfde kamera die de
reflekterende lichtbundel opnee~t. Door middel van een speci
ale belichtingsmethode toont het videobeeld dan een grijze
pupil en een witte korneaspot tegen een donkere achtergrond.

In dit verslag wordt een schakeling besproken die dit video
beeld omzet in een serie koordinaten die de contour van pupil
en korneaspot bepalen. Hierbij kunnen twee delen worden onder
scheiden en weI een analoge schakeling die het videosignaal

in een aantal pulsen omzet, waarvan de flanken de koordinaat
waarden bepalen, en een digitaal deel dat de pulsen omzet
in de ko6rdinaten. Beide delen zijn praktisch gerealiseerd.
Vervolgens wordt (theoretisch) ingegaan op een preprocessing

programma dat deze contourkoordinaten omzet in een pupil
midden en een korneaspotmidden. Uit pupil- en korneaspot
midden kan uiteindelijk de relatie~e oogpositie berekend
worden~ Deze posities, vijftig per sekonde, kunnen vervolgens

naar een groter komputersysteem verstuurd worden, zodat
daar een gemakkelijke analyse van oogbewegingen kan plaats
vinden.
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1. Inleiding

In diverse disciplines bestaat een grote behoefte om oogbe

wegingen t. registreren~zoals bijv. in de psychologie,
ergonomie, perceptie, verkeerskunde etc. De toegepaste regis
tratie technieken waren veelal ingenieus bedacht e~ redelijk
nauwkeurig, maar hinderlijk voor de proefpersoon. Een grote '
verbetering was het toepaasen van de in de jaren dertig ont
wikkelde korneareflektiemethode, waardoor het niet meer
noodzakelijk was hulpmiddelen aan het oog te bevestigen.

E:~n opstellinggebasee.rd op de korneareflektiemethode
is sedert 1975 operationeel op de vakgroep Digitale Systemen.
Hoewel deze opstelling zeer goed bruikbaar bleek en nog blijkt
te zijn is een bezwaar van deze en andere opstellingen dat
de proefpersoon zeer stil moet zitten. am het hoofd te fixeren
moet de proefpersoon,op een bijtplank bijten hetgeen tamelijk
vermoeiend is. De ontwikkeling van "hindervrije" opstellingen
kreeg een nieuwe impuls door de korneareflektiemethode uit te
breiden tot de zgn. korneareflektie-pupilmi41...et~ode. Er
wordt dan niet meer absoluut gemeten (waarvoor de hoofdfixatie
noodzakelijk is ), maar'relatief t.o.v. het pupilmidden.

Voor het registreren van de op de kornea gereflekteerde licht
straal, tezamen met de positie van de pupil wordt een TV
kamera gebruikt. Het videobeeld toont dan een witte spot
(de korneareflektie) en een grijze spot ( de pupil ) tegen
een donkere achtergrond. Met behulp van elektroDlka en een
"preprocessing computer" kunnen we Bowel pupilmidden als
korneareflektiespotmidden bepalen waaruit de oogpositie te .J

be~ekenen valt. Daze berekende oogposities(50 videobeelden
per sek., dus ook 50 oogposities per ask.) kunnen dan ofwel
ter plekke op een tape of floppy-disc vastgelegd worden, of
ze kunnen worden doorgestuurd naar een host-computer waar verdere
analyse van de data kan plaatsvinden.

Degenen die geintaresseerd zijn in ae toegepa8te principes en
de globale opbouw van het systeem kunnen volstaan met Hoofd
etuk 2 door te lezen~ waar achtereenvolgens behandeld worden:

De optische opstelling gerealiseerd op het IPO
(Instituut voor Perceptie Onderzoek)
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De analoge en digitale, eiektronika die de oontourkoordinaten
van pupil en korneareflektiespot bepalen (gerealiseerd)

De "preprocessing oomputer", de bijbehorende ~oftware en
een overzicht van het totale eysteem (voorbereiding op
de realisatie)

In de hoofdstukken 3,4 en 5 worden dan, de, details van de in
hoofdstuk 2 beschreven schakelingen en principes gegeven.

Tot slot wil,ik vermelden waarom ik de ontwikkeling van een
dergelijke opstelling binnen de vakgroep Digitale Systemen
zinvel:vindt. Men kan zich immers afvragen of een dergelijk
projekt· op de. vakgroep thuishoort. Mijns inziens is, Bolang
een dergelijk kompleks projekt in ontwikkeling is en de
vakgroep dus dienstverlenend kan optreden, zo'n projekt zeker
op z'n plaats gezien de veelvuldige toepassing van digitale
teohnieken en het inschakelen van een komputer8ysteem.
Daarnaast is uniek,onderzoek mogelijk door de samenwerking van
mensen met technische kennis met onderzoekers uit disciplines
die all'~n geinteresseerd zijn in oogbewegingsonderzoek.
Weliawaar kan men de registratieapparatuur kant en klaar kopen
maar deze is eohter erg duur, terwijl de apparatuur "an sich"
voor de vakgroep niet .interessant is. Door zelf een systeem te
ontwikkelen is een andere aanpak mogelijk (b1jv. andere of
verbeterde detektiemethoden) en heeft men vanu~t didaktisch
en teohnisch oogpuntbekeken, een interessant en,multi
disciplinair projekt voorhanden.
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2.Algemene opbouw

2.0
IILAat totale systeem kunnen de volgende delen onderecheiden
worden (fig.201)~:

1. deoptiek
2. de analoge en digitale hardware
3. een Vu-)komputer Toor preprocessing en
4. een komputersysteem voor data opslag en off-line dataver

werking.

~-

V

floppy
disc

_.._-_ .. _..•._-_..- ~.-

analoge digit.
I host-

.... optiek hardw • hardw. (p.)p
F comp.

'---

1 I
TTY

-----~ -~-- ~-----~---

f~g.201: Bloksohema van het oogbewegingsregistratiesysteem.

2"lDe optiek

De meetmethode voor het regietreren van oogbewegingen i8 ge
baseerd op de korneareflektiemethode. Itoewel deze m.ethode in
diverse boeken beschreven staat (Qijv. Young/Sheena,1974) zal
deze voor de volledigheid kort samengevat worden.
Bij de korneareflektiemethocle wordt een op het oog vallende
lichtstraal door het oog gereflekteerd (voornamelijk door de
kornea, een uitstulping van het boornvlies op,het oog). De
gereflekteerde licbtstraal wordt geregistreerd met een TV-kamera.
Het TV-beeld toont dan een witte vlek (de korneareflektieepot)
op een donkere aohtergrond. Als de meetopstelling jui8t gedi
menaioneerd is zal deze witte spot sioh binnen de begrensde
afmetingen van het videOBcherm bewegen. De reflektiehoek op bet
oog wordt bepaald door de oogstand van de proefpersoon en dUB
do~ de plaats waar de proefpersoon op fixeert. Door de plaat8
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van de spot op het scherm te bepalen kunnen we vaststellen
waarop de p.p. fixeert. Om de p.p. niet te hinderen bij het
kijken wordt infrarood licht gebruikt. Het grootste bezwaar
van de ·meetmethode is dat niet aIleen de rotatie van het oog

\ gemeten wordt maar ook, de translatie (hoofdbewegihgenl) en het
is juist deze translatie die grote fouten in de meetresultaten
veroorzaakt (zie Sijmonsma/Timmers,1975). Deze translatie souden
we kunnen elimineren als we over een referentiepunt beschikken
waaruit de translatie te berekenen is. Een zeer goede methode
is die waarbij A."'pupll:l~'¥l&l1';de p.p. ale referentiepunt lVordt
gebruikt. Hierbij wordt t.o.v. het pupilmidden gemeten. Er kan
afgeleid worden dat wanneer het oog transleert dit binnen zekere
grenzen geen invloed heeft op de gemeten rotatie (fig.211).

M.a.w. wanneer het oog transleert blijft de kornear~flektie t.o.v
het pupilmidden op dezelfde plaate. We noemen deze methode de
korneareflektie-pupilmiddenmethode.

De pupilcontour (pupil-iris overgang) waaruit we het pupilmidden
kunnen berekenen, kunnen we op twee manieren det~teren:

a) m.b.v. 6pvallende belichting (Eng: frontlight)
Omgevingelicht valt op het oog van de p.p.,en wordt gereflek
teerd. Er wordt een sterk vergrote opname van het oog gemaakt
waaruit met behulp van elektronika de pupilcontour bepaald, .

,wordt. Door het lage ~ontra8t van'de pupil-iris overgang is
de~% detektie ervan erg lastig.

b)m. b.v. het "heldere pupil" effekt (Eng,: backlight, bright pupil)
Met een lichtbron, lenzen en een diafragma wordt een even
wijdige lichtbundel gegenereerd. Deze lichtbundel gaat door

" ,

de pupil heen zodat een beeld van de liohtbron op het net-
vlies gevormd wordt. ~i, beeld wordt echter depr de retina
gedeeltelijk gereflekteerd, zodat een deeI van de lichtatralen
het oog weer verlaten. Het is van belang dat de invallende
en uittredende liohtstralen optisch gezien 8amenvallen' (fig.
212). De uittredende lichtstralen verlichten de pupil van
achter zodanig dat bij een Tideo-opname Tan het oog de pupil
.ieh manifesteert .'1s een lichte Tlek (in feite gri~s) tegen
.en donkere achtergrond. Door de opatelling nauwkeurig af
t. regelen, kunnen we een beeld krijgen dat bestaat uit een
grijae pupil tegen een zwarte achtergrond met bovendien een
witte spot die van de korneareflektie afkomstig i8.
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CO' middelpunt
kornea(oud)

CO middelpunt
kornea(nleuw)

EO' middelpunt
oog(oud)

EC middelpunt
oog(nieuw)

PC' !lupilmidden
loud)

PC J}upilmidden
lnieuw)

CRt korneareflektie
(oud)

CR korneareflektie
(nieuw)
sfstand CC'-CC
verplsatsing
t.g.v.translatie
verplaatsing
t.g.v.rotatie
~.tr)~l. ~ornea
kromming{ 8mm)

afstand EC n_r
buitenz~de kornes
afstand CO-PC
( 4,4mm)

e hoek tussen 4.
optisohe as en
de lichtbundel

• re~lektiehoek

fig.2lls Vergelijking tussen de korneareflektiemethode (absolute
meting;x in de figuur) en de korneareflektie-pupilmiddenmethode
(relatieve meting ,y in·de figuur). De berekening wordt afgeleid
uit twa. oogstandenl een wasrbij evenwijdig san de bundel gekeken
wordt en een waarbij de hoek met de bundel e bedrasgt (de nieuwe
stand) •

KR

x-d+r,
=d+{A.;,..a)I1n8
=d+(A-a)e ,Toor ki.1ne e

Zolang d-O (geen tran.latie)
18 de verplaats1ng evenredig
met de rotatie

KRPK

-,kijken we de pupil onder een
een hoek ~ dan geldt:

z-=Ksin9co8 oc.
Voor «-0 (max. gevoeligheid)
wordt dit:

a=y=Ksin8 (onafhankelijk van dt)
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Voor de opstelling zoals die bier verder beaproken wordt is
gekozen voor de heldere pupil methode omdat een zo groot ~ogelijk

kontrast in het videobeeld een betere elektronische detektie
toestaat. Om te'iverduidelijken dat het bij de KRPM-methode om
een relatieve meting gaat zijn in fig. 213 enke1e videobeelden

. getekend, zoals deze waargenomen worden bij verschillende
oog-rotaties en -translaties. De figuren zijn voor "frontlight"
belichting getekend zodat ook het oog afgebeeld ken worden.

i (Uit: Merchant e.a.1974)
We zien in de figuur ook
dat de pupil, wanneer KR
en PM niet samenvallen,
niet cirkelvormig blijft,
maar ellipsvormig wordt.
Hier sullen we later
rekening mee moeten hou4~.

Een tweede punt is dat de
pupilgrootte varieert van

'2 tot 8 mm. Deze grootte
is van een aanta1 faktoren

fig 213: Effekt van oogtranslatie en
-rotatie bij de KRPM-methode
a)KR valt samen met PM: proefpersoon

kijkt recht vooruit
b)KR blijft samenvallen met PM ook

na translatie
c)Oog kijkt zijwaarta:KI en PM vallen

niet meer precies samen
d)Oog kijkt omhoog: KR en PM vertikaa1

verp1aatst .

afhankelijk t.w.
::.,

'-'h'at omgevingslicht,

het invallende IR-licht,
en van de emotionele,
toestand van de p.p.

Deze laatste faktor wordt
weer beinvloed door het
stimulusmateriaal. Door
dat de grootte van de
pupil gemeten kan worden
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zijn interessante (psychologisc_e) experimenten mogelijk. De
variabele grootte is voor de bepaling van het pupilmidden een
nadeel.

Bet kontrast van de pupil-iris overgang op het TV-beeld wordt ,
behalve door opstelling en omgevingelicht, bepaald door:

.---- ----------_.._----

de sterkte van de lichtbron,
de afenijfrekwentie en bandbreedte van het IR-filter en
de spektrale gevoeligheid van de kamera.

Om het kontraet zo hoog mogelijk op te voeren kunnen we dus het
volgende doen:
-De ,lichtsterkte van de bron op voeren.
Dit heeft echter tot gevolg dat de hoeveelheid IR-straling
(. energi~) die het oog bereikt ook groter wordt. We moeten e~

rekening mee houden dat, dit aan een maximum gebonden ie, door
dat de pupil van het oog voornamelijk gevoelig is voor het

--------- ~ ,----

zichtbare deel van het spektrum en nagenoeg ongevoelig voor
IR. De door het IR-licht ontwikkelde warmte kan tot kornea
beechadigingen, glaeblazersstaar (cataract) en retinale ver
branding leiden (zie verder hfdstk. 3).

-De filtervariabelen veranderen.
We hebben IR gekozen om de p~p. niet te hinderen bij het kijken.
We kunnen een ondergrena in het IR vaststellen door te bepalen
bij welke golflen~te de p.p. hinder ondervindt van het IR-licht
en vervolgens een bovengrens door de bandb~eedte v~ het filter
te varieren en te obaerveren wanneer bandbreedtevergroting niet
meer' leidt tot kontrastverhoging. Hoewel boven de maximale
golflengte het lioht niet meer bijdraagt aan kontrastverhoging
is het verstandiger dit weI weg te filteren omdat het weI bit
draagt aan de warmteontwikkeling in het oog.

-De gevoeligheid van de kamera verhogen.
Op het moment wordt gebrui~ gemaakt van een Sili~n Vidi~on

kamera. Deze kamera heeft een gevoelige laag (opgebouwd uit,
Si-dioden) met een verhoogde gevoeligheid in het IR gebied
(zie fig.~5). De Silieon Vidioon geeft, mite behoorlijk af
geregeld een goed signaal met een redelijke S/R-verhouding.
Er zijn twee kamera~. die in het IR gebied nog gevoeliger
zijn nl. de Siliaon Tiviaon en de door Philip. uit te brengen
Newvicon. Wil men nog gevoeliger kamera's, dan heeft men beeld
versterkera nodig wat de kamera's groot en bovendien erg duur
maakt.
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2.2 Beschrijving van de toegepaste principes bij de analoge
sohakeling

In deze paragraaf zullen we een schakeling beechrijven die het
video signaal omzet in een santal pulsen waaruit met behulp van
een digitale schakeling dekoordinaten van pupil- en korneareflek
tiespotcontour te bepalen zijn. Daartoe zullen we eerst het
videosignaal bekijken zoals dit ar in het ideale geval uitziet.

In fig.221 zijn een aantal videosignalen getekend voor de ver
schillende situaties die zich kunnen voordoen.

videosignaal

·-_··~------~--'----~-1

I

e i
------ -e-----lC7D

!
i

.- -- _.-~---_._-_. "-'- - . -1-
i
I

------- 0 !@
i r--'-.. ;.,:.:.-~e(~!

( )"~l_ i
: \-..J :
1 _ .. --..~ l
~ Pp [7' \ ;
- I.-.----...----~,._--_.- __.__. -1'

i\, \_---

fig221: Het videosignaal bij diverse kornea/pupi~beelden

Bij een goede instelling van de kamera met bijbehorende verster
ker en synchronisatieunit zal het topnivo van de pupil op ongeveer
50 ~ van het totale signaal liggen terwijl de korneareflektie
op 100 % ligt doordat de gevoelige laag van de opneembuis geheel
in verzadiging werdt- gestuurd. De f1 gain" van de kameraversterker
dient minimaal ingesteld te worden Bodat de ruis niet te groot
wordt en het zwartnivo (zie Appendix A) geen ~bolling" gaat
vertonen. Dit laatste moet voorkomen worden daar anders de
gekozen detektiemethode niet goed funktioneert. (N.B.: deze
"boIling" wordt veroorzaakt door landinsfouten van de elektronen-
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straal in de opneembuie • Aan de rand van de gevoelige laag landen
de elektronen onder een andere hoek ale in het midden.)

Wat we ui;teindelijk willen weten .i~n";.e:lild.d••ns van pupil en
kornea(reflektie)epot. Dit is het gemakkelijkst te doen door
de omtrek van beide beelden vast te stellen en hieruit het midden
te bepalen. Deze omtrekkoBrdinaten kunnen ~e simpelweg meten
door op iedere lijn met een lineaal de afstand tot de linker-,
kant van het soherm te meten , doch in fei te' voeren we dan een
tijdmeting uitz we ••ten nl. de tijd die verstrijkt tussen de
lijnpuls 'de linke!kant van het beeld) en de opgaande (of neer
gaand~flank van de pupil (kornea). Ale we due de tijd kunnen
meten tussen de lijnpuls en de flanken dan hebben we, door nader- _
hand met een konstante te vermenigvuldigen, de X-koBrdinaten.
Op een zelfde manier kunnen we het aantal lijnen vanaf de boven
kant van het Bcherm tellen en zo de Y-koordinaat bepalen (m.a.w.
het aantal lijnpulsen tellen na de puIs die het begin van een
"field tl aangeeft). We zullen dUB de flanken van pupil en kornea
onafhankelijk van elkaar moeten bepalen. We kunnen daarbij handig
gebruik makenvan de eigenschap dat de kornea(video)puls veel
hoger is als de pupil(video)puls.Hoewel meerdere methoden mogelijk
zijn, bijv. met A/D-konverters ( het analoge signaal omzetten
in een digitaal en dan door digitale bewerkingen de flanken be
palen) of door te differentieren (de rUis speelt dan een grote
rol) is in verband met de betrouwbaarheid en de snelheid gekozen
voor "level" detektie.

Deze leveldetektie kunnen we in twee delen splitsen:

a)Lev~_~det_e_kt~f:)_!~orde korneabepaling.
Hierbij wordt met een piekdetektor het pieknivo van de kornea
vastgesteld. Als nu het zwartnivo bekend is kunnen we, door
het videosignaal met een komparator te vergelijken met

Vzwart + k(Vpiekkornea - Vzwart);k=i , bepalen waar zich de

op- en neergaande flanken van de kornea bevinden (zie fig.222).
De opgaande flank van de uitgangspuls van de komparator be
paalt de voorflank van de kornea,terwijl de neergaande flank
de achterflank van de kornea bepaalt. We noemen de uitgangs
pula van de koinparator in het vervolg de "korneapuls" , ter
wijl de 'kornea' in het videoBignaal de "korneavideopuls"
genoemd zal worden.

We zijn er in het voorgaande vanuit gegaan dat V t bekendzwar
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is. Daar het videosignaal in princ~pe AC ingekoppeld wordt
is het zwartnivo zwevend en dus onbekend. Ook voor de pieknivo
bepaling is het lastig dat de piekwaarde per lijn kan veranderen.
Daarom wordt ernog een "keying" (o~ sleutel-) circuit toe
gepast. Dit circuit zorgt ervoor dat het videosignaal op een

, ,
I'
,0

..

fig.222: De toegepaste detektiemethode

in te stellen DC-nivo komt te liggen. Dit wordt gedaan door
het videosignaal met een kortdurende puIs (key-puls) tijdeDs
de achterstoep kort te sluiten naar een bekend DC-nivo. D~

o

achterstoep zal daardoor iedere lijnpuls op het zelfde DC-nivo
komen te liggen, waarmee het DC-nivo van de rest van het video
signaal ook vastligt (Kerkho~/Werner,1963).

Het bepalen van de korneapuls gebeurt niet helemaa! real-time
daar het pieknivo ~as v8stgesteld kan worden nadat de kornea
videopuls is opgetreden. We middelen het pieknivo dan ook
over langere tijd (oa. 1 sek.), zodat we over een redelijk
konstant snijnivo beschikken.

b) Leveldetektie voor de pupilbepaling.
We zouden dit geheel analoog aan de onder a) beschreven me
thode kunnen doen, ware het nie~ dat het pupilpieknivo niet
te bepalen is doordat het korneapieknivo.veel hoger is dan
het pupilpieknivo. Ale we echter de korneapuls reeds hebben
kunnen we deze tevens gebruiken om het videosignaal sterk
te verzwakken, zodat de korneavideopuls uit het videosignaal
verdwijnt. Zoals in fig. 22' te zien is zal de korneapuls
de korneavideopuls niet volledig onderdrukken tenzij de onder
drukking op een enigszins vertraagd (ca. 300 neek.) video

signaal wordt uitgevoerd.
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fig.2231,Onderdrukking van de korneavideopuls m.b.v.
de korneapuls, sowel voor een vertraagd (2) als'een
niet-vertraagd video81gnaal (1).

videosignaal

na fil teriJ'J,g

korneapuls

kornea
onderdrukking

Door het
vertraagde
signaal op
een juiste
wijze te fil
teren ver
krijgen we
een video
signaal ,
waarui t de
korneavideo
pu1.. verwij

derd is en
waarvan de
piek ongeveer
gelijk is aan
het pupilpieknivo in het oorspronkelijke videosignaal. We kunnen

---nu---op- een!t8"1fde w1~ze ale onder a) bel!ehreven verder gaan-:---
m.b.v. een piekdetektor bepalen we het pupilpi~knivo en vervol-

gens voeren we de waarde Vzwart + k(VpUPilpiek - Vzwart);k=i
toe aan een komparator tezamen met het oorspronkelijke video
signaal.Aan de uitgang van de komparator versohijnt dan de pupil
puIs.

Er kunnen zioh nu drie situaties voordoen:
1) De korneareflektieepoi ligt binnen de pupil: in dit geval

hebben we een enk'ele pupilpula., _ '.'
2) De karneareflektie ligt op de r~d Tan de pupil: we krijgen

dan een kleine fout, die we korneainterferentie noemen
---_._---~-----_. "-- ----_.._-_ .. _- -------_. - --" .._---

(fig.224).
- - - --_... ----

3) De korneareflektie ligt buiten de pupil. '
Nu hebben we een dubbele puls uit de komparator, veroorzaakt
door de kornea die immera in het oorspronkelijke videosignaal
aanwezig blijft. De ekstra puls blijkt moeilijk te elimineren
zowel in de analoge als in de digitale sehakeling (de echake
ling wordt dan zeer kompleks en weinig fleksibel). De ekstra
puls blijkt met de software van de ,\>reprocessing computer"
~elAtiif MQikelij~ ~ el1Mineren, zodat deze ekstra puls
geaksepteerd wordt. Voor de hardware lijkt het alsof er twee
pupillen gedetekteerd zijn en er wordt dan ook een dubbel

•
stel koBrdinaten bepaald. Zowel op de korneainterferentie
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als de dubbele pupil wordt nog uitvoerig ingegaan in para
graaf 6.2.

videobeeld
r-------.---.

e
videosignaal

/\£ --_-I- '., \

~ ·_L __~

Lr L
---f';- fout t.g.v•..

r-----+-iI' kornea-
: interfe~'

- ---J ~_ rent; e

fig. 224: Korneainterferentie

Op grond van voorgaande overwegingen komen we nu tot het vol
gende princ1pesohema voor de analoge schakeling (fig. 225).
Het videoprocessinggedeelte bestaat uit een 10 dat uit het
videosignaal de lijn- en fieldpulsen bepaald • Deze twee pulsen
worden samen m~t de pupil- en korneapuls in de digitale scha
keling gebruiktom de koordinaten te berekenen. De optocouplera
dienen voor galvanisohe scheiding en nivoaanpassing van het
analoge gedeelte aan het digitale gedeelte.
De diverse delen van het sohema worden in hoofdstuk 4 in detail
besproken.

Opm.: Hoewel een videobee1d in principe uit 625 lijnen bestaat
_(Eng.: frame) wordt hat in twe e delen ges chreven (2 x 312* Ii jn) •
In dit verslag beachouwen we een beeld alsof het uit 312* lijnen
zou bestaan, zodat we 50 beelden!sek. hebben. Ter ondersoheiding
gebruiken we het woord field en spreken we over fieldpulsen.
( zie ook appendix A)

J
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-14-

2.3 Beschrijving Van de toegepaete prinoipee bij de digitale
Bchakeling

De Bohakeling heeft ale voornaamste task de pulsen die door het·
analoge gedeelte gegenereerd worden om te zetten in ko5rdin~ten.

Deze omzetting gebeurt door de tijden te meten tussen de voor
flank van de lijnpuls en de van belang zijnde flanken in pupil
en korneapuls (voor de X-koordinaten) en door het 'aantal lijn
pulsen te tellen t.o.v. de fieldpuls (voor de Y-koBrdinaten).
Daarnaast zal de digitale schakeling de gegenereerde ko~rdinaten

naar de (p~)komputer sturen voor preprooessing van de pupil en
korneaoontouren tot resp. pupil- en korneamidden. Aan de hand
van de eisen voor zo'n preprocessing programma (zie hfdstk 2.4
en 6 ) werd gekozen voor het versturen van de DATA~woorden op
Direct Memory Aooess (DMA) basis. Een 'andere methode is die
waarbij de DATA-woorden via een inputport van de komputer worden
ingelezen, maar het bezwaar van deze methode is dat het binnen
halen'veel tijd benodigd. Bij DMA wordt een DATA-woord buiten
de prooessor om direkt in het geheugen geschreven. Het wegsohrij
ven wordt geregeld met een DMA-controller. Deze ontvangt van een
databron een DMA-verzoek en geeft dan een signaal aan de pro
oessor. De prooessor werkt de in uitvoering zijnde instr~tie

af en komt in de HALT-state t . waarin de databus en adresbus vrij
gegeven worden. Het DATA-woord wordt nu verstuurd naar een door
de leMA-controller aangegeven adrea. Zodra er geen DATA-woorden
meer zijn die via DMA verstuurd moeten worden hervat de prooessor
zijn programma.
Voorts is gekozen voor bet versturen van datawoorden in triplettenz
dit zijn groepjes van drie datawoorden t die in one geval zullen
bevatten: de voorflankkoordinaat t de aohterflankko5rdinaat en
de Y-waarde van de lijn waarop deze flanken gevonden zijn. Dit
heeft het voordeel dat naderhand de plaate van de Y-waarde in de
software gemakkelijk teruggevonden kan worden t omdat het aantal
plaatsen tussen twee Y-waarden altijd drie is.
De totale schakeling (zie fig.231 voor het bloksohema) kan in
zes delen worden opgesplitst:
1) Flankbepaling en generatie van de Three State Register (TSR)

enable pulsen.
2) De TSR's.

3) Dataverzending en kommunikatie met de ~-)komputer of
DMA-oontroller. •
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4) Generatie van de keying, de linepermit en de fieldpermitpulsen.

5) Databusdisplay net bijbehorende besturing.
6) Clock en counters.
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fig.231: Blokschema van de digitale schakeling
----_._--

ad 1) Met behulp van de flankdetektoren wordt gedurende ~~n

klokpuls een pule afgegeven die de bijbehorende TSR-input
enable'd, waardoor de waarde van de X-oounter (voor de
pupil/kornea flanken) of van de Y-counter (voor een line
puls) in een TSR register wordt geklokt. De X-counter wordt
aan het begin van iedere lijn gereset, de Y-counter aan hat
begin van ieder field.
Het geh~el i8 zodan1g opgebouwd dat per lijn ~~n kornea
puIs en twee pupilpulsen kunnen worden gedetekteerd (zie
bl~.11·:punt 3). Dit heeft ale konsekwentie dat als meer
dan 1 korneapuls gegenereerd wordt, de eerste gedetekteerde
korneapuls wordt genomen, ook als de~e tog.v. ruis ontstaan
is. hetzelfde ge1dt voor de pupilpulsen.
Zodra' een achterflank gedetekteerd is wordt een "flag"
geset die aangeeft dat de trip1etverzending naar de kom
puter kan beginnen.

ad 2) De X- en Y-waarden zijn makaimaal 416 resp. 312, overeen
komend met 9 bits. Het TSRgedeelte bestaat dan ook uit

7 TSR registers van 9 bit voor -achtereenvolgens de kornea
voor- en achterflankwaarde (Kl,K2), twee pupil voor- en
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aohterflankwaarden (Pll,P12,P21,P22) en de lijnwaarde (Y).
Er is gekozen voor TSR opbouw omdat daardoor bespaard wordt
op logika (er is geen multiplexing nodig) en de schakeling
gemakkelijk uitgebreid kan worden. De input- en output
enable kunnen geheel onafhankelijk van elkaar optreden,
zodat detekti~ en dataverzending gelijktijdig en onafhanke
lijk kunnen plaatshebben.

ad 3) In het datavezendingsgedeelte zorgt een priorit~ encoder
voor de vaststelling van de identiteit van de databron
Een decoder zorgt dan voor de aansturing van de juiste
register. ( registers behorende bij het kornea, pupil 1
of pupil 2 triplet). Tegelijkertijd wordt een driekanaals
mUltiplexer gestart die het eerate datawoord van het tri
plet op het datapad zet vergezeld van een READY signaal.
Zodra er een ACKnowledge is ontvangen, wordt het tweede
datawoord op het datapad gezet en vervolgens, zodra weer
een ACKontvangen is, het derde datawoord. Op de laatste
ACK wordt de flag waarop de verzend~ng gestart is defini
tief gemaskeerd, zodat dit triplet niet nogmaals verzonden
wordt. Ook wordtde tijdelijke maskering van de andere
inputflags opgeheven.
In fig. 232 is de definitie van de handshake tussen kom
puter en dataverzendingsgedeelte afgebeeld.
Bij het starten van de verzending wordt een signaal,BUSY,
hoog dat zodra de verzending klaar is weer gereset wordt.
Zolang dit BUSY signaal hoog is, of ais er nog een niet
definitief gemaskeerde flag hoog is, wordt een lijnpuls,
waarop normaliter aIle logika en TSR's gereset worden,
tegengehouden en pas dan doorgelaten zodra alle tripletten
die verstuurd moeten worden ook werkelijk verstuurd zijn.

IDATA VALID1

'" .1I
I

2

_;-.V---
;;J ACK

--

fig 232:
definitie handshake
( zie bIz. 17 bovenaan)



-17-

fig.: 1 De data staat klaar voor verzending; het systeem blijft
232 wachten totdat een ACK ontvang~n wordt. Gedurende de

periode DATAVALID mag de data op de bus niet veranderen.
2 Zodra het datawoord overgenomen en in het geheugen gezet

is gaat het ACK signaal hoog. Het eysteem reageert door
, ~

DATAREADY af te laten vallen.
3 Op het afvallen van DATAREADY reageert de komputer door

ACK af te laten vallen.

ad 4) In principe is de tijd tussen twee lijnpulsen (fieldpulsen)
64 paek. (20 meek.). Ie due op een bepaald-moment een li3n
puls (fieldpuls) gedetekteerd, dan kunnen we voorapellen
wanneer de volgende puIs moet komen. Iedere pula die eerder
valt als dit moment moet een stoorpuls zijn. Door de lijn
pule (fieldpuls) dus gedurende Bakere tijd te maskeren
kunnen deze stoorpulsen onderdrukt worden.
Voorts genereert dit circuit de keying puIs die halverwege
de achterstoep van de lijnpuls moet vallen. Deze keying
pula wordt in het analoge gedeelte gebruikt om het DC-nivo
van het videosignaal vast te leggen.

ad 5) Het display en bijbehorend control zijn ontworpen om het
geheel te testen en te kontroleren. M.b.v. een keuzeschake
laar kan gekozen worden welk datawoord gedisplayed wordt
(Kl,K2,Pll,~12,P2l,P22,y).Op het moment dat van de gewenste
koordinaat de TSR output enable optreedt, verschijnt de
waarde op het display waar het blijft staan totdat een
nieuwe enable optreedt (ofeen reet). Het datapad kan ook
kontinu bemonsterd worden.

ad 6) Dit gedeelte bestaat uit een twaetal tellers die op lijn
en fieldpuls gereset worden. Deeerste teller telt de klok
pulsen, de tweede de lijnpulsen.
De klokfrekwentie wordt bepaald door de eis dat de reso
lutie van de metingen in X- en Y-richting ongev.er gelijk
zijn. De maksimale Y-waarde is per dafinitie 312, zodat
voor de X-richting het maksimum op 4/3 x 312 = 416 ligt.
De faktor 4/3 voIgt uit de door de CCIR beeldverhouding
die 4:3 is. De beeldverhouding betreft echter het beeld
dat op de monito~ te zien is ; wemoeten dus rekening
houden met ie blanking in hat videobeeld. Het aantal lijnen
dat te z~en is bedraagt 287, terwijl de "zichtbare" lijn-

duur 51 usek~ is. De klokfrekwentie dient dUB 4{3X2~ =
5 pee
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7,5 MHz.
Opm.:Met'de gekozen wijzevan dataverzending liggen ook de eisen
wat betreft de snelheid van verzending vast. Deze snelheid is

i

9 datawoorden in 64psek.,dus gemiddeld een datawoord per 7 peek.,
hetgeen met DMA gemakkelijk realiseerbaar is



2.4 Preprooessing en verdere verwerking

We zullen nu de koordinaten die door het digitale gedeelte
gegenereerd worden moeten verwerken tot wat we uiteindelijk '
willen weten: het pupilmidden en het korneamidden. Uit de aan
geboden koordinaten zullen we die koordinaten moeten filteren
die werkelijk gebruikt kunnen worden voor de pupil(kornea)midden
bepaling. Eventueel opgetreden storingen (ruis) en ekstra pupil
koordinaten moeten worden geelimineerd, contourverlies door bijv.
knipperen van het oog moet worden hersteld en zonodig dient er
gekorrigeerd te worden voor korneainterferentie. Uit de resteren
de en juist bevonden koordinaten kunnen dan kornea- en pupil
midden berekend worden, waaruit dan weer de relatieve oogpositie
valt te berekenen.
Voor deze taken zou men hardware kunnen ontwerpen die deze taken
weI zeer snel kan uitvoeren, maar deze zon erg kompleks en star
van opbouwworden. Wanneer de faktor tijd niet te zwaar weegt
kan met sukses een komputer 1ngeschakeld worden, die het voor
deel heeft dat bepaalde algoritmen enel gewijzigd en/of uitge
breid kunnen worden. Gezien de huidige en nog te verwachten
ontwikkelingen op het gabied van mikroprooesBoren is inschakelen
hi.rvan mogelijk. Vooral de bipolaire en bit-slioe processoren
met instruktietijden tot 250 nsek. zijn anel genoeg om de hier
beschreven taken aan te kunnen. De faktor tijd wordt minder
belangrijk gemaakt door hat invoeren van "ping-pong"-bufferingl
terwijl het ene gehengenbuffer gevuld wordt met data gegenereerd
door de digitale schakeling is tegelijkertijd het programma
bezig de data in het andere geheugenbnffer, gegenereerd tijden~

het voorgaande videobe.ld , te verwerken. De hierdoor opgelopen
vertraging (20 msek.) wordt pas van belang bij terugkoppeling
(bijv. het stimulusmateriaal veranderen als funktie van de oog
positie), omdat we nu .en looptijd geIntroduceerd hebben. Bij de
ons voor oge~ staande toepaesingen is deze looptijd echter alles
zins akseptabel.

Als de relatieve oogpositie bepaald ie, is het oogbewegings
registratiesysteem in feite klaar. We kunnen het totale syateem
koppelen met een groter komputersysteem dat de per 20 msek.
gegenereerde data naar mag tape, disc, floppy disc of cassette
schrijft, zodat we de data later off~line kunnen verwerken.
In fig.241 is een registratiesysteem weergegeven, zoals dit er
mogelijkerwijs uit zou kunnen zien.
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fig.24l: Een systeem voor oogbewegingsregistratie

In daze figuur kunnen we de volgende delen onderscheiden:
~: Het geheugen waarin zich het programma (evt. in PROM) bevindt

en waarin de koordinaten worden opgeslagen.
DMAcontroller: Deze regelt het transport van de ko5rdinaten

naar het n.
Markergenarator: Genereert uit de door het programma berekende

oogpositie een "marker" die de plaats markeert waar de p,;p.
naar kijkt. Daartoe wordt het stimulusmateriaal opgenomen
met de scenekamer~. Na menging van het, ecenevideosignaal
met het m~kervideosignaal zien. we op de monitor het scene
beald met de gemarkeerde fixatiepositie van de p.p.

Prooessor: Voert het in tt geschreven programma uit.
Koordinatengenerator: Beschreven in voorgaande paragrafen.
Optiek: Idem
Simulator: Voor testdoeleinden wordt moment eel een simulator

ontwikkeld die pupil -en korneaspot nabootst. Positie en

grootte van pupil en korneaspot zullen onafhankelijk van



elkaar ingesteld knnnen worden.
Monitor: Voor een eenvoudige visuele kontrole op de juistheid

van de gevonden pupil- en korneaspotcontour kan een ekstra
monitor gebruikt worden. Hierop worden de,in het analoge
gedeelte gevonden pupil- en korneapulsen zichtbaar gema~kt.

Bij een goede afstelling zal dit beeld gelijk zijn aan het
door de oogkamera (=IR-kamera) opgenemen beeld.

Interface: Dient voor aanpassing van het,getekende systeem aan
een volgend komputersysteem of een dataopslagsysteem.

Van dit getekende sy.t~em zijn op dit moment de optiek (door
het IPO) en de detektieeenheid gerealiseerd. De simulator is
in ontwikkeling.•
Een volgende stap zal zijn het kiezen van de juiste 0u-)processor
met bijbehorende DMA-controller en geheugen en het schrijven
en testen van een programma gebaseerd op de in hoofdstuk 6 ver
melde uitgangspunten.
Tenslotte kunnen dan de markergenerator,'de interface en de
ekstra monitor met bijbehorende elektronika gerealiseerd worden.
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3.De optische opstelling

3.0Algemeen

In dit hoofdstuk zullen we iets dieper ingaan op de principes en
problemen zoals die in paragraaf 2.1 behandeld zijn.
In fig.301 is de opstelling getekend waarmee op het IPO momenteel
ge~ksperimenteerd wo~dt.

~h.d. -~LJ---------l lens spiegel ~,~

L
kamera ~'~ - -f-----/--- ---- ----- --_.:~

I I '
----' I

QDi
~J.deoreJ.

diafr. IRfilt.:
, I ,I t S I-~\ f-- --r __/SPiegel

lamp lens

fig.301: De optisohe opstelling

Het licht van een 'tungsten f~lament' lamp wordt met een dia
fragma en een konvergerende lens omgevormd tot een evenwijdige
l.ichtbundel dIe. viaeen IR-filter en twee spiegels op het oog
van de p.p. wordt gestraald. Het door de kornea en retina gere-

'flekteerde beeld wordt, na de halfdoorlatende spiegel gepasserd
te zijn, afgebeeld op de gevoelige laag van de Silicon Vidicon
kamera. Het op deze wijze verkregen videosignaal kan dan of
rechtstreeks verwerkt worden, of eerst op een videorekorder
worden opgenomen, Bodat verwerking op een later tijdstip kan
plaatavinden.

3.1Het IR-filter

Voor het filter kunnen een drietal typen worden gekozen:
1) gelatine filter
2) interferentie filter
3) vloeibaar filter

ad 1) Gelatine filters hebben de eigenachap het licht -dat zij



-23-

niet doorlaten te absorberen. Door deze absorptie (=warmte
ontwikkeling) kunnen de filtereigenschappen op den duur
gaan veranderen. De bandbreedte van zoln filter is relatief
groot.

ad 2) Een interferentiefi1ter bestaat uit twee gedeelte1ijk.
doorlaatbare metaalspiegels, d~e gescheiden zijn door een.
kleine, ab8orpti~vrije 1dchtspleet. De grootte van de
luchtspleet (ongev~er 1000~) bepaalt de doorlaat en sper
gebieden. In de eksperimentele opstelling wordt zoln filter
gebruikt met een centrale golflengte van 799 nm en een
bandbreedte van 16 nm. Een interferentiefilter heeft
betere eigenschappen over langere tijd als een gelatine
filter.

ad 3) Bij een vloeibaar filter dient een v1Qeistof met daarin
een of meerdere opgeloste stoffen ale filter. Ze worden
weinig toegepast.

Bij het kiezen van centrale golflengte en bandbreedte van het
filter dienen we het vo1gende te bedenken:

1) Een te hoge oentrale golf1engte leidt tot kontrastverlaging
in het videosignaal, daar de grootste gevoeligheid van de
kamera in hat ziohtbare deel van het spektrum ligt.

2) Een te lage centrale golflengte is nadelig ·omdat de spot
dan zichtbaar is voor de p.p. en hem verblindt.

3) Een te smalle bandbreedte heeft even~ens kontrastverlaging
tot gevolg, doordat minder energiedoorgelaten wor~~~

? 4) Een grotere bandbreedte leidt tot een grotere energieinhoud
van de lichtbundel. Zodra de energieinhoud van de bundel
te groot wordt kan dit tot oogbesohadigingen leiden: kornea
vervorming, lensvertroebeling (staar) of retinale verbranding.

Dit laatste zullen we dus als belangrijkste kriterium moeten
hanteren bij het bepalen van de filtereigenschappen.

,.2De toelaatbare IR-vermogensdichtheid

Tot nog toe beetaat er veel onduidelijkheid over de maksimaal
toelaatbare vermogensdichtheid. Een publikatie van Vos (l959),
gebaseerd oponderzoek ~ij glasblazerB ( die uiteraard veel met
IR in aanraking komen) en op eksperimenten bij konijnen,geeft
een toelaatbare waarde van 60 mW/cm2 (op hat korneavlak). Over de

spektrale vorm van het geb~1.l~kt_~_Jj.cht_t!P_de_mee_~--P~~f!t_U:ur_ w<::l:t"~_t

e_gh~~~_n~~ts__y~rteld •



-24-

Ook is er een norm van de ANSI (American iational Standards
Institute,1976), die echter voor lasers geldt en zodoende. geba
seerd is op monochromatisch licht (de bandbreedte is bij een
laser vrijwel te verwaarlozen).In deze norm is weI voor ieder
golflengtegebied en voor diverse eksperimentduren een Maximum
Permissible Exposure (MPEj gegeven (zie Appendix C), maar in
hoeverre deze normen toepasbaar 'zijn wanneer met een breed fre
kwentie gebied wordt gewerkt, wordt niet vermeld. Voor een «olf
lengte van 799 nm en een eksperimentduur van 1000 sek. vinden we
0,4 mW/cm2 .(lIintrabeam viewing")
De ACGIH (American Conference Governunllal'Industrial Hygienists)
hanteert als norm: 10 mW/cm2 voor 770 nm, integraal gemeten.
Opvallend is dat ook D.H.Sliney, lid van de ANSI normeringskomissie,
deze waarde gebruikt in een brief aan J.Merchant, die handelt
over de ve~ligheid van de Honeywell apparatuur.
Bij metingen in Tilburg (subfakulteit Psychologie,KaT) en_in;:
Delft (vakgroep biologische Natuurkunde, THD) zijn~chter oog-

. 2-'-
~rr~t~ties vastgesteld bij het werken met 7 mW/cm .--

--•• ••.__ --- .__ 0_., -_. • ••__ ......._ ••,________ _ _

Op grond van deze ervaringen lijkt het mij dat waarden hoger2 .-.-------.---;--- ....----~.- ....----.. ..-.----~"-
dan 0,4 mW/cm ongewenst zijn (integraal gemeten, zichtbaar licht
weggefilterd, eksperimentduur tot 1000sek.).
Bij het meten van energie- of vermogenedichtheden kunnen we op
twee manieren te werk gaan: we kunnen integraal meten bijv. in
het meetbereik 0,3-15um, of spektraal. Het laatste is van belang
als we met onbekende lichtbronnen werken om eventuele pieken in

. btc,t spektrum te ontdekken. Werken we met een 'tungsten filament'
lamp die een vrij gladde 8pektra~e energieverdeling heeft (IES,
1972)(zie fig.321) dan kunnen we volstaan met een integraalmeting.
Voor de diverse meetapparatuur verwijs ik naar Henderson (1972).
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fig.321: Relatieve 'spektrale verdeling van de stralings
energie van een 'tungsten filament' lamp •
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3.3Transmissiekarakteristieken van het oog

"

1
\
\

I
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I

400
, I

800 1000 1200-
golfl.

fig.332:Transmissie van kornea etc.
(zie tekst)

/' fovea

/ choroid
/

retina

fig~331: Het menselijk oog

1
I

lens
voorste '"
Ioogkamer '''''''/'

kornea I

Daar het voor elektronische detektie noodzakelijk is om over
een redelijk kontrast in het videosignaal te beschikkeri, is het
van belang het produkt van kameragevoeligheid en oogreflektie
te optimaliseren.Bekijken we de transmiss1egrafieken van kornea,
voorste oogkamer, lens en glasachtig liohaam en de absorptie
grafiek van de retina en choroid (zie fig.ln 331,332 en 333;

I
Sliney,1973) dan kunnen we hieruit de transmissiekarakteristiek
van het hele oog, bepalen. We gaan hierbij uit van een lichtbun-

•
del die door het oog op de retina terecht komt, reflekteert en
verv?lgens opnieuw door het oog gaat en uittreedt. Als we aannemen
dat daar waar de reflektie maksimaal is, de kans op oogbescha
diging minimaal is, zien we dat :900 um een gunstige golflengte
is(fig.334). Wanneer we de kameragevoeligheid (fig.335) korri-

. ~

geren met deze transmissie-
karakteristiek (beide gra
fieken zijn "systeem"-gege
vens, die we niet kunnen
varieren ) dan zien we

iris . / _ (fig. 336) dat de gevoelig-
/, '':---~ // blinde h id ak: iIi bij

glasachtit ,---/ vlek I' ems maa s -=
, lichaam 750 nm. voor de Newvicon
L~_~.~,===~~=========~J

opneembuis en bij =800 nm
voor de Silikon Vidikon.

We zien ook dat de Newvicon iets gevoeliger is als de S.V. (de
grafiek is genormeerd op het maks1mum van de Newvicon). In het
gebied van yoo tot 800 nm is de Newvioon dus wat in het voor
deel, daarboven de Silicon Vidioon. De konklusie is dat het beste
een IR-filter met een oentrale gol~engte van 800 tot 900 nm kan

worden toegepast in kom- 100 %_ -==~---I=_---"__
binatie met een Silicon 80 %- ---- I /'_\
Vidicon opneembuis. Eks-
perimenteel kunnen we nu 60 ~ - \: / ')

......
de bandbreedte van het 40 %_
filter steeds groter ma-
ken, totdat het kontrast 20 ~- .

in het videosignaal
\

groot genoeg is, uiter-
aard ervoor zorgend dat
de energie die op het
oog val t niet de maksi-



-26-

nm
600400

om de pupil te vergroten, waar

-1 van voor ons de interes
santste zijn:

!
l)Hoe donkerder het omge-

vingslicht en het sti
mulusmateriaal des te
groter de pupil.

2)Naarmate verder van de
p.p. af gefikseerd wordt,
is de pupil groter

3)De consensuele reaktie:

, I :

80.Q 1000 1200
- golflengte

f1g.334:Transmissiekarakteristiek
van oog-retina-oog

o 1 1200
- golflengte

fig.333:A.b~orptiekarakteristiek nm
van retina plus ohoroid

- - - New
--SiVi
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fig.335:Kameragevoeligheid nm
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hoe we de gevoeligheid
van het systeem kunnen
vergroten. Enerzijds kun-
nen we dit· doen door een
kamera te kiezen die in
het IR-gebied maksimaal
gevoelig is, anderzijds'kunnen we ervoor zorgen dat de pupil van
de p.p. niet te klein 1Vordt. Immers hoe kleiner de pupil, dee te
kJeiner is de door het oog gereflekteerde lichthoeveelheid. Hoe
wel.de hoeveelheid IR op de retina groter wordt bij toenemende
pupilgrootte is de ANSI-norm gebaseerd op een pupil van 7 mm zo
we enige speelruimte hebben.
Er zijn een aantal mogelijkheden

Het b11jkt dat .de energie
waarde waarmee in de prak
tijk gewerkt wordt margi
naal i8. Het is dus van
belang om te bekijken hoe
we deze energiewaarde
kunnen verkleinen m.a.w.

3.40ptimaliseringvan het
"videobeeldkontrast

mumwaardeoverschrijdt.
Voor een nauwkeurige be
handeling van de bescha
digingen dt'e zich kunnen
voordoen verwijs ik naar
het artikel van Sliney
(1973).
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als met de hoeveelheid licht op het ene oog gemanipuleerd
wordt, beinvloeden we de pupilgrootte van het andere oog.

4)Met farmakologische middelen is de pupilgrootte eveneens te
beinvloeden. Deze methode is m.i. niet aan ~e bevelen.

relatieve 100 %- - - - New
gevoeligheid

~-
-- SiVi

(maksimum v.d. 80
New is 100%) 60 %-j,

I

40 %-1

20 %-1,

400 600 800 1000 1200
- golflengte

fig. 336:Kameragevoeligheid, nm
gekorrigeerd voor oogtransmissie

Met de opstelling zoals hierboven omeohreven zijn op het IPO
. opnamen gemaakt. Het gebruikte interferentiefilter (799 nm/16nm)

blijkt praktisch en nu ook theoretiech (maksimum gevoeligheid
Silicon Vidicon, rede1ijk hoge transmissie van het oog) goed.
te voldoen. WeI dient de elektronika van de kamera optimaal
afgerege1d te worden i.v.m. kontrast en signaal/ruisverhouding,
hetgeen nogal een tijdrov~nd werk is.
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4.0 De analoge sehake11ng

Het prinoipe' ~n het doel~an de schakeling zijn reeds beschreven
in paragraaf·)2. 2; het: schema staat getekend in Appendix Bl.
Het ingangscireuit bestaat uit een videoprocessing circuit, type
TDA2690 (10 1). Dit oircuit (zie ook handbook Philips) heeft
voor ons twee funkties:

- videovoorversterking (7 dB)
- synchronisatiepulsseheiding

De TDA2690 levert reehtstreeks, de fieldpulsen, maar om de lijn
pulsen te krijgen is een kleine true nodig: op punt IS van het
10 worden normaal de lijnpulsen met een kondensator ge!ntegreerd
voor,de fieldpuls detekt1e(zie Kerkhof/Werner,1963). Door op
dit punt een emittervolger (Tl,Rl) tuse~n t~ voegenen via een
weerstand (R2) toe te voeren aan de integratiekondensator (02),
kunnen we op de emitter van de transistor de 11jnpulsen afnemen.
Deze lijftpulsen worden met een komparator (1012) tot bruikbare
spanningsnivo's omgevormd.
Op de uitgang van de TDA2690 (punt 11) is het vereterkte video
signaal beschi~baar, dat met transistor T2 en kondensator 08
ge-"keyed U wordt. De aehterstoep van het videosignaal wordt vast
gelegd op de referentiespanning van de'gestabiliseerde voeding
(I02,T3). De waarde van de referentiespanning is met potmeter
R9 binnen zekere grenzen instelbaar. Bij het ontwerpen van het
keying circuit is er van uitgegaan dat het gelijkapanningsnivo
v66r de kon~ensator 08 (ca. SV) hoger is dan Vref •
D~ keying pula wordt in het digitale gedeelte gegenereerd. ,
De na het keying oirouit volgende versterker,IC3, versterkt het
signaal nogmaals 7 dB, zodat we een voldoend groot signaal hebben
om bewerkingen op uit te voeren. De versterker bestaat uit een
teruggekoppelde op-amp met versterkingsfaktor RIS/R14 (ca.2,2)
De totale versterking komt hiermee op 14 dB. Daar de bandbreedte
van het signaal 5KHz is, is hier voor een snelle op-amp gekozen
(LllS, afsnijfrekw .b5'MHz). De diode Dl is toegevoegd om latch-up
(het vastlopen van de ui~gang t.g.v.ingangen die beide in de
buurt van de voedingsspanning l~ggen) te voorkomen.
De piekdetektor, zowel die voor de korneapuls als voor de pupil
puIs, bestaat uit een snelle op-amp (LllS), een transistor en
een kondensator(IC4,T4;C16 en I08,T6,C22). Zodra het ingangssig
naal boven de eerder gevonden piekwaarde uitkomt, zal de op-amp'

de transistor f4 (T6) inschakelen en de kondensator C16 (C22)
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bijladen totdat deze waarde gelijk is aan het ingangssignaal.
Zodra de transistor dichtgestuurd is voorkomt de gesperde be-over
gang dat de kondensator ontladen wordt. Om de be-sperspanning
niet te groot te laten worden is nog een diode opgenomen die
een grotere sperspanning kan verdragen. Een we~rstand van lOOk
(R21,R33) zO'rgt ervoor'dat de kondensa~or permanent ontladen
wordt met een RC-tijd van ca. 1 sek. In feite wordt op e~n be
paalde lijn een piekwaarde vastgesteld die pas de volgende lijn
gebruikt wordt om een pupil(kornea)puls te genereren • Opwaartse
veranderingen in het pieknivo worden snel gevolgd, neerwaartse
veranderingen daarentegen langzaam. De volgversterker (1C5,~C9)

is een bufferversterker, zodat het pieknivo gebruikt kan worden
zonder de kondensator te belasten.
Een gedeelte van het pupil(kornea)pieknivo,in~testellen met
potmeter R22(R34), wordt met een komparator vergeleken met het
videosignaal. Aan de uitgang van de komparator verschijnt dan de
pupil(kopnea}pUls •
Om te voorkomen dat het maksimaal toelaatbare spanningsverschil
aan de ingangen van de komparator (±5V) overschreden wordt, wordt
het videosignaal een faktor 4 verzwakt (R16/R17 ).

Voor het vaststellen Van het pupilpieknivo hebben we een video
signaal nodig waaruit de korneapiek geelimineerd is. Daar het
vasstellen van de korneapuls enige tijd kost, wordt het oorspron
kelijkevideosignaal eerst ca. 300 nsek. vertraagd (R23 ,C17 ).
Een analoge schakelaar verzwakt hat signaal 3 a 4 maal als de
korneapuls optreedt. Het schakelen gebeurt met transistor T5.
Het "pupilvideosignaal" (zonder kornea) wordt toegevoerd ·aan
een bufferversterker (1C7) en vervolgens gefilterd. Bet filter
(R29 ,C19 ) is zodanig gedimensioneerd dat de piek in het uitgangs
signaal overeenkomt met het pupilpieknivo in het oorspronkelijke
videosignaal.
In fig. 223 zijn de diverse signalen bij korneapiekeliminatie
uitgezet.
Tenslotte kan dan met eenrpiekdetektor· en een komparator, zoals
reeds beschreven, de ·pupilpuls gegenereerd worden.



-30-

4.1 Opt6couplers
....

}

Zie voor het schema van de printplaat met de optocouplers
Appendix B2.
Er zijn vier optocouplers voor signaaloverbrenging van het
analoge naar het digitale gedeelte (pupil,kornea,lijn en field
puIs) en er is een optoco~pler voor signaaloverbrenging van
het digitale naar het analoge gedeelte (keying puIs). De
optocouplers dienen om het analoge deel galvanisch te scheiden
van het digitale deel, zodat eventuele storingen in dit analoge
deel (bijv. op de voedingslijn) de werking van het digitale deel
niet beinvloeden. De optocouplers zijn z~er snel (delay 50 neek)
en in staat om de pulsen vervormingsvri~ door te geven, zodat
bij de koBrdinaatbepaling geen fouten ontstaan. Zonodig kan met
de weerstanden R6 tim RIO de flanksteilheid van de uitgangs
pulsen geoptimaliseerd worden.

Opm.:Op de IO's van de piekdetektoren na zijn alle IO's ontkoppeld
met kondensatoren. De IO's van de piakdetektoren bleken beter te
funktioneren wanneer de ontkoppelkondensatoren weggelaten werden
en de voeding via een RO-filter werd aangesloten.
Voor het onderdrukken van HF-oBcillaties, het verminderan van
overshoot e.d., waarvan bij de bouw veel hinde~ ward ondervonden,
verwijs ik naar het National handbook, waarin vele nuttige tips
te vinden zijn.

Indien het videosignaal iets teveel ruis bevat dan kan dit met
een passief filter (zie fig.401) op eenvoudige wijze onderdrukt
worden. Daar het een derde orde filter betreft, bedraagt de
onderdrukkingstoename voorbij het kantelpunt (2,5MHz) 18 dB/okt.
Zie verder Holt,1964.

fig.401: Derde orde ruisfilter
L 3,5 mH ;spoelkern Kaschke K3/12/100

I

Q-faktor > 40 a 50
01 99 pF(ker.)

type filter:poles in line'
02 660pF(ker.)
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,5. De digi tale schakeling

5.0 Algemeen

Zie voor de prine1pe besohrijving paragraaf 2.3.
De digitale schakeling is gereal1seerd op een drietal printplaten
(Euroformaat) in wire-wrap uitvoering. Per printplaat is een
gestabiliseerde voeding van 5V aangebracht (LM340K). De benodig
de ingangsspanning hiervoor dient ca. 8 Volt te zijn.
Waar mogelijk is in verband met de gunstige snelhe1d/dissipatie
verhouding gewerkt met Low Power Schottky TTL (74LS-serie).
De drie printplaten zijn samen met de ~aloge en de optocoupler
print ondergebracht in een 19-inoh rek.

5.1 FlankbepaJ.ing/TSR enable pulsen(ate schema App. B3)

Voor het bepalen van een flank worden twee D-registers gebruikt.
Dese geven ieder het ingang8signa~ "n klokpuls vertraagd door.
M.b.v. twee AND-poorten kunnen dan de voor- en aohterflankpulsen
(1 klokpul~ breed) verkregen worden. Zodra een van deze pulsen
optreedt, wordt de waarde van de X- of Y-oounter in de TSR geklokt.
Om te voorkomendat deze waarde ove:sobreven wordt, zorgen flip
flops ervoor (IC3,6,8) dat verdere flanken gemaskeerd worden.
Deze flip-flops worden niet eerder vrijgegeyen voordat een reset
optreedt. Deze reBet vindt plaats op het moment dat er een lijn-

-puIs is, tenzij het dataverzendingsgedeelte nog bezig is. In dat
•gaval wordt deresetpuls pas gegeven nadat alle datawoorden ver-

stuurd zijn.
De,hardware is zodanig dat twee pupil Toor- en achterflanken en

. e'n kornea voor- en achterflank bepaald kunnen worden. De beide
AND-poorten aan de ingangen van 103 (punt 14) en IC6 (punt 14)
zorgen ervoor dat de PUPILI en PUPIL2 waarden in verschillende
registers terechtkomen. De uitgangen van de flip-flOps die op
de achterflank van pupil of kornea geset worden, worden gebruikt
als flags die aangeven dat met de dataverzending kan worden ge-

___S~_~~~!P~~~_~T,_~?!?_~ES_EN!..en ~!!~~T ~enaamd).

5.2 De TSR's(zie schema App.B4)

De TSR's zijn van het type.SN74173. Bij deze registers kunnen
input en output o~afhankelijk van elkaar bestuurd worden door
resp. input- en outputenable. Als de input enabled is wordt data
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aan de ingang van de TSR bij iedere klokpuls in het register
gezet. Is de output enabled dan verschijnt de registerinhoud aan
de outputpennen, anders verkeren de outputs in de "high-impedance
state".
In verband met de fan-out worden de signalen TRl,2,3,DWl,2,3,
CLOCK en RESETALL gebufferd met een 7407.

5.3 Dataverzending(zie schema App. B3)
1

Een priority encoder (IC14) bepaalt welk triplet ver~onden gaat
worden naar de' komputer (PUPILl,PUPIL2 of KORNEA). Zodra een
"flag-setting" vastgesteld is (output laag) en een kode voor het
betreff~nde triplet aan de uitgang van de encoder verschijnt
wordt deze kode overgenomen in een latoh (1017) en wordt gelijk
tijdig de encoder disabled via de EI ingang. De klokpuls waarop
ge-latched wordt, wordt tevens gebruikt om een teller (IC21) te
laden met de "decimale waarde 13 en om een flip-flop te setten
die aangeeft dat er data op de bus staat.
De decoder (IC20) dient voor het selekteren van het juiste triplet,
de teller zorgt ervoor dat het eerste datawoord op de bus wordt
gezet. Om ervoor te zorgen dat als DATARDY hoog wordt er ook
inderdaad geldige data op de bus staat wordt de puIs die de
DATARDY flip-flop set een klokpuls vertraagd met een als D-flip
flop gebruikte J!r-flip-flop (IC15).

Zodra het datawoord goed verzonden is en de komputer met een ACK
reageert, wordt op de voorflank van deze ACK de DATARDY flip-flop
gereset, terwijl op de aohterflank de tellerwaarde met een wordt

'" .
opgehoogd. Daarmee staat hat tweede datawoord op de bus. Ook wordt
de DATARDY flip-flop opni.euw geset. Op een zelfde wijze wordt
daarna het derde datawoord op de bus gezet. Nu wordtop de achter
flank van de ACK niet opnieuw de ~ATARDY flip-flop geset, maar,
omdat bij stand 15 van de teller de carryuitgang hiervan hoog
wordt, de BUSY flip-flop gereset. ~et BUSY signaal geeft aan dat
er data verstuurd wordt. Het BUSX reset signaal set tevens de bij
het zojuist verzonden triplet behorende FLAGMASK flip-flop (ICIO,
10 en 13), zodat de priority encoder niet nogmaals aangesproken
wordt. Is tijdens het verzenden van de datawoorden nog een flag
hoog geworden dan wordt direkt na het verzenden van het eerste
triplet het tweede triplet verzonden.
Het gehele oirouit wordt gereset zodra een lijnpulsoptreedt,
echter niet wanneer het bezig is met verzending (IC24 onthoudt,
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AND-poort van 1025 maskeert), of wanneer er nog tripletten klaar
staan om verzonden te vlorden (aangegeven door de niet-gemaskeerde
flags). Om dit laatste vast te kunnen etellen wordt het BUSY
signaal dat de lijnpuls maskeert gedurende een klokpuls vertraagd
met 1024. ..

De beide decoders die de TSR's aansturen (1020) zijn slechts
enabled ala het BUSY aignaal hoog is, zodat in de rusttoestand

.de databus in de high impedance state verkeert. Dit maakt het
mogelijk om eventuele andere datawoorden (bijv. foutwoord) op de
bus te zetten.
Voor de Clock wordt een voltage controlled oscillator toegepast
(SN74LSI24).

5.4 Gener.tie van d. keying. de lin.permit en de fieldpermit
pulsen(zia schema App. B5)

Zodra een lijnpuls of fieldpuls gedetekteerd is weten we wanneer
we precies de volgende syncpuls kunnen verwachten. Iedere puIs.
die eerder komt als dit tijdstip moet een storingspuls zijn die
we kunnen onderdrukken door de lijnpuls resp. fieldpuls gedurende
enige tijd te maekeren. Op deze wijze kunnen sporadisch optreden
de storingen geelimineerd worden~ Deze maskeringspulsen (LINEPER
MIT en FIELDPERMIT) worden gegenereerd met behulp van komparators

11
(101,20,21,22; type SN74LS85). In het,geval van de FIELDPERMIT
wordt de uitgang van de komparator gebruikt,die hoog gaat
zodra de Y-counter de aan de tweede ingang ing8stelde waarde, 256,
passeert. De LINEPERIIT ,gaat analoog (hoog na 320 klokpulsen).
De waarden 256 en 320 zijn zodanig gekozen dat de signifikante
"1" bits bij elkaar l.iggen, zodat met ~en 4-bits komparator kan
worden volstaan.
De keying pule wordt gegenereerd met twee komparators, een NAND
en een OR. De eisen zijn dat de keyingpuls 2-' usek. breed is en
dat deze ongeveer in de achterstoep van het videosignaal valt
Door er weer voor te zorgen dat de signifikante "lit-en in de
komparatorwaar~e binnen 4 bits bij elkaar liggen kunnen we met
twee komparators volstaan. De eerate wordt hoog na 36 klokpuleen
gemeten t.o.v. de lijnpula, ter~ijl de tweede laag gaat ( uitgang)
na 48 klokpulsen. De beida signalen worden toegevoerd naar een
NAND en na eliminatie van de ekstr& puls m.b.v. het Most Signifi
cant Bit (MSB) van de X-counter hebben we de keyingpuls. Deze
ekstra puIs ontstaat doordat we slechta 4 bits bekijken van het
9 bit brede datawoord. Een en ander is in fig.541 verduidelijkt.
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N.B. In de huidige opstelling wordt nog gewerkt met een 5.57 MHz
kristal. De eerder vermelde X-komparatorwaarden zijn hierop
gebaseerd.

I

I.,~a-------------1.->i
B

C

komparator 1.

X=waarde
,-----------·-4f-emparator 2.

'~--...---------------_.---------2.-.I!:", ,.' \. MSB.

,-----------------_._--
J6 "8 A:"B+C=keyingpuls

fig. 541:Keyingpula, gegenereerd met twee komparators

5.5 Het" display(zie schema App.B5)

H~t display is ontworpen voor testdoeleinden. Via 9 LEDs (de
informatiebr8edte is 9 bits!) kan de databus bemonsterd worden.
Met 7 schakelaars kan. uit de volgende bemonstering gekozen wor
den:
1 Korneavoorflank
2 Kornaaachterflank
3 .'Pupillvoorflank
4 Pupillachterflank
5 Pupi12voorflank
6 Pupi12achterflank
7 Kontinu.
De gekozen waarde wordt op het moment datde ~SR geaktiveerd wordt
in een 9 bit brede latch geklokt die de LEDs aanstuurt. Voor het
kiezen van de gewenste waarde worQt een priority encoder en een
mult~plekser gebruikt. Een aantal OR-poorten dekodeert ~e signalen
TRl,2,3,DWl,2,'3 tot de benodigde ingangssignalen voor de mult1- ',:
plekser.

5.6 Counters(zie schema App. B5)
•

Het schema voor de counters spreekt voor zichzelf. Voor de field
puIs is een flankdetektor toegevoegd die de voorflank'van deze
puIs aangeeft.

Tot slot wordt nog een pseudo Algol programma gegeven waarin de
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werking van de schakeling werdt weergegeven(het dataverzendings
gedeelte).
MAIN:
II flagsetting
~ begin if FLAG=KORNEA

then i:=l
else if FLAG=PUPILI--

then i:;:;:2
else i:c:3;

SET BUSY;
EN ABLE DECODERS;
LOAD COUNTER;
SET READY;
if rising edge ACK
then begin RESET DATARDY

if falling edge ACK
then begin !!. CARRY

~ begin RESET BUSY;
MASK FLAG(i);

u.. NOMOREFLAGS and

LINEPULSE
then RESETALL;
gete MAIN

end
else begin COUNTER:aCOUNTER+l;

~ET DATARDY;
gete A-end

--------

~

else gete MAIN;
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6. Preprooessing
6.1 De software

De belangrijkste taak van het programma voor de preprocessing!
is het bepalen van het pupil- en korneaspotmidden. Daarnaast
dient het de kommunikatie te verzorgen tuseen enerzijds de con
tourkoordinateneenheid en anderzijds de volgapparatuur (komputer,
tape-unit, floppy-disc). Voorts dient het nog de DMA-controller
te initialiseren en'eventueel de pupilgrootte te berekenen (t.b.v.

* '
pupillometrie).
Het programma dient rekening te houden met diverse pupil/kornea
situaties (zie ook Merchant e.a.,1974) zoals dubbele 'pupil',
korneainterferentie en contourverlies.

Aan de hand van fig.611 aullen we de diverse programmaonderdelen
bespreken. Bij enkele onderdelen zullen we meerdere mogelijk-
he den geven voor berekening c.q. bepaling.
We dienen er rekening mee te hoaden dat dit hele preprocessing
programma in gemiddeld 20 msek. uitgevoerd moe'tworden, zodat

programmadelen zo efficient mogelijk geschreven moeten zijn.

,ad 1) Tot nog toe is niet besproken op welke wijze het geheugen
gevuld wordt. In principe staan ons drie mogelijkheden '
open om de verstuurde tripletten in hat geheugen te zetten.
a)Alles' opeenvolgend: we zullen dan in het datawoord

moeten aangeven of het een kornea of een pupiltriplet
betreft. Zoalszal blijken is een 16-bits komputer het
meest efficient voor de verwerking. Omdat de ,tripletten
slechta 9 bits aan informatie bevatten, kunnen we het
16e bit gebruiken om aan te geven of het een korneatri
plet dan weI een pupiltriplet betreft. Het nadeel hiervan
is dat we in de software alles weer moeten uitsplitsen.

b)We bouwen twee datafiles op: een voor korneatripletten
en een voor pupiltripletten.1 We moeten dan weI met een
aparte besturingalijn aangeven of'het kornea- of pupil
tripletten betreft. Verder moet de DMA-oontroller ge
achikt zijn voor gelijktijdige DMA van twee databronnen.

c)We bouwen drie datafiles op: voor kornea, pupil 1 en
pupil 2. Er geldt een analoge redenering ala onder b).
Het voordeel is dat dubbele pupillen direkt bekend zijn.
Ze zouden echter ook direkt in de hardware gemerkt kun
nen worden, zoals onder a) besohreven. Dit levert tijd

winst t.o.v. het labelen in de software.
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start programma
initialisatie

interrupt: 1 initieer DMA

2 lees foutwobrd

PUPIL: 3 bepaal juiste
koordinaten

4 teet op interferentie
en korrigeer hiervoor

5 test op oontourverlies

6 bereken Xpupil

1 bereken Ypupil
8 bepaal maks. pupil-

breedte en grootte

KORNEA: 9 bepaal juiste
koordinaten

10 bereken ~ornea
11 bereken 'kornea

ALGEMEEN: 12 bereken Xrel'Yrel

13 transporteer resultaten
naar achtergrondgeheugen

I

14 WAIT

fig.611:0pbouw van het preprocessingprogramma

De DMA-initialisatie bestaat uit het oversturen van enkele in
formatiewoorden van de processor naar de DMA-controller. Het
eerate informatiewoord bevat het beginadres waarnaar de data
geschreven moet worden. Bet tweede woord (WORDCOUNT) bevat het
maksimale aantal te verwachten datawoorden. Het derde woord
tenslotte bevat een etatuswoord dat o.a. aangeeft of er gelezen
of geechreven mqet worden.
Bij het vullen van het geheugen wordt gebruik gemaakt van
ping-pong buffering. Dit 'houdt in dat we voortdurend schakelen
tussen twee geheugenbuffers: gedurende de oneven videobeelden
wordt buffer A gevuld met tripletten (al of niet in meerdere
files), terwijl gelijktijdig buff~r B, met triplett'en- uit het
vorige, even videobeeld, gebruikt wordt door het progr~mma.

Zodra een interrupt gegenereerd wordt en het programma is klaar
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verwisaelen programma en DMA-controller van buffer.
In fig.612 is een mogelijke fileopbouw met bijbehorende ,

ping-pong buffering aangegeven.
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fig.612: Fileopbouw/bufferge
bruik.Kornea en pupiltripletten
gescheiden in twee files(a) of
aamen in ~~n file(b).

ad 2) Alvorens met de uitvoering van het programma te beginneR
kan eerst een foutwoord wo~den ingelezen. Dit foutwoord
kan o~a. bevatten: pupil/kornea wel/niet gevonden, pupil
pieknivo te dicht bij keyingnivo (referentiespanning),
korneapieknivo te dicht bij pupilpiekniVo, meer dan I (2)
kornes's (pupillen) gevonden gedurende een aantal lijnen
etc. Door hierop eerst te testen wordt voorkomen dat niet
zinvolle data verwerkt wordt.

ad 3) Om ekstra "pupillen", gegenereerd door de pupildetektor
t.g.v. de kornea, en om eventuele koordinaten t.g.v. ruis
te eliminereri zullen we de juiste, tot de pupilcontour
behorende koordinaten moeten bepalen. We kunnen dit doen
door gebruik te maken van de eigenschap dat de contour
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rond is en een kontinu verloop heeft. Veronderetellen wij
dat op lijn Y de koordinaten bekend zijn(Pa,pb ) dan kun
nen we de volgende koordinaten op lijn Y+l verwachten tUBsen
Pate en Pbt* , met 2e de grootte van het' verwachtings
venster. Als startwaarde nemen we dan de eerst gevonden
pupilwaarde. De methode zal in het algemeen goed werken,
tenzij we voor de'startwaarde uit twee pupillen kunnen
kiezen. We moeten dan een keuze maken en naderhand vast
stellen of dekeuze inderdaad de juiste was. (N.B. de
pupilgrootte is altijd groter als de korneaspot).
Als er binnen een verwachtingsvenster twee koBrdinaten
worden gevonden, kiezen we de dichtst bij de vorige
koordinaat liggende waarde.

ad 4) Interferentie van de korneaspot op de pupilcontour leidt
-tot fouten zoals we in paragraaf 2.2 gezien hebben. Als de
korneaspot relatief groot is kan dit tot aanzienlijke fou-,

ten leiden. We kunnen testen op korneainterferentie door-
dat we weten dat dit aIleen voor kan komen als op een en
dezelfde lijn zowel een pupil- als een korneapuls optreden,

•
terwijl de voorflankkoordinaat van de pupil (achter-) in
de buurt van de achterflankkoordinaat van de kornea (voor-)
ligt. De geinterfereerde koordinaten kunnen we voorlopig
weglaten voor de bepaling van I. We berekenen ~ dan uit
die X-koordinaten van lijnen waarop. geen korneainterferen
tie optreedt. Zonod1g kunnen we de hele contour weer terug
vinden door de niet geinterfereerde,koordina~enop een lijn
waar weI interferen~ie optrad te spiegelen t.o.v~ deze
ber.ekende X.

ad 5) Een gedeelte van de pupil kan verminkt aijn doordat de
p.p. knippert met het oog (tijdelijke verminking) of door
dat de oogwimper de pupil enigszine afschermt,(permanente
verminking). De verminking blijkt reeds bij de venster-
test (contiguiteitstest) maar kan gekontroleerd worden
door de middens van de goed bevonden tripletten te bere
kenen. Bij een ronde pupil zullen deze middens op een rechte

r

lijn liggen,terwijl bij een pupil zoals getekend in fig.
613a (door het programma herleid tot een van beide plaatjes

'uit fig. 613b) deze middens niet meer op een rechte lijn
z-q.llen liggen.

Opm. b~j 3,4 en 5: Deze programmablokken staan los van,elkaar
beschreven. Ze kunnen in werkelijkheid iteratief door-
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fig.613: Pupilcontourverlies 1terr
oorzaakt door de oogwimper.
a: gedetekteerde oontour
b: contour naprocessing (2 mogelijk

heden)

lopen worden, totdat de beste pupilkoordinaten gevonden
zijn. Ook kunnen de blokken per lijn doorlppen worden of
kunnen ze worden gemengd met de kornea processing. Voor de
duidelijkheid worden ze hier als,aparte programmablokken
vermeld.

ad 6,7) Voor het berekenen van het pupilmidden zijn een aantal
methoden mogelijk. Er zijn methoden die direkt·; ui t de door
de voorgaande programmablokken gegenereerde file de X en Y
berekenen en er zijn er die besliseen welke ko5~dinaten

( die evt. eerder gemerkt zijn ) meegenomen worden voor
de berekening. Hieronder volgen er enkele:
a) De meest ideale methode is die waarbij volgehs een

kleinste kwadraten methode een cirkel (ellips) wordt
bepaald passend bij de gevonden en goedgekeurde pupil
koordinaten. Deze methode is echter te tijdrovend en
daarom minder geschikt voor 'real-time' toepassingen.

b) Het uitvoeren van een lineaire regressie rond een aan
tal, op een aantal aaneengesloten lijnen liggende ko~r

dinaten. Dit is een afgeleidebepaling: waar de afgeleide
o (00) is ligt de X (Y). Deze' methode zal eohter ook
nog veel tijd vragen

c) Lokale zwaartepuntbepaling. In plaats van de afgeleide
bepaling nemen we het zwaartepunt v~ een groepje koor
dinaten. Zodra dit zwaartepunt zijn maksimale (of mini
male) X-waarde (Y-) bereikt is de Y (X) bekend.

d) De meest simpele methode is de pupil insluiten in een
vierkant of rechthoek, waarvan het midden eenvoudig te
berekenen is. De methode is echter erg gevoelig voor
resterende storingen in de pupilko5rdinaten en is boven
dien erg onnauwkeur:i.g.

e) De me,est praktische oplossi.ng is het naartepunt be
rekenen van de koordinaten 'ring' die de pupilcontour
voorstelt. In het geval van een komplete contour krijgen
we zonder meer heel nauwkeurig het midden. Is dit niet
het geval dan zullen we ons moeten beperken en aIleen

----- --------
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fig.614: X,Y-bepaling bij
oOhtourverlies'

die koordinaten meenemen die van belang zijn voor de be
rekening bijv., in het geval van ,oontourverlies door de
oogwimper. Voor het onderste gedeelte van de pupil in fig.
614 valt X nog steeds te bepalen volgens x=1/2n(xli+X2i );
n het aantal lijnen van het onderste gedeelte.
Voor de Y-bepaling gebruiken we alleen die pupiltripletten
die een minimum pupilbreedte hebben. De Y voIgt dan uit
de gearoeerd aangegeven koordinaten in fig.614b.

De Y kan berekend worden volgens Y= I/nI Yi=l(Ymin+Ymaka)=
Y i +i(n-l);n het aantal lijnen waarop een pupilko~rdinaatm n
is gevonden. Om de invloed van brede pupillen op de Y-be-
paling te vergroten kunnen we een weegfaktor in voeren

volgens Y=( Yi(X2i-~i»/( (X2i-~i»

I

q', "
'. ... ,

x, ,
/ ', ,

ad 8) De maksimale breedte kan bepaald worden door ofweI de
breedste pupil te nemen of door van een aantal grootate
pupilbreedte's ~et gemiddelde te bepalen. Uit deze waarde
en de hoogte van de pupil (i.h.a. het aantal lijnen waarop
een pupil gedetekteerd werd) kan de pupildoorsnee bepaald
worden. , ' __'_

adg',I(YenllTlh3ze---programmaonderdelen lopen geheel analoog
I

aan die voor de pupil. Zonodig kunnen deze delen "para-
leI met die van de pupil uitgevoerd worden.

ad 12) Uit Xpupil,Ypupil en Xkornea'Ykornea kan de juiste
oogpositie berekend worden volgens: -

X l=X +k (x -X )re 0 1 kornea pupil '
Y l=Y +k2 ('Y -y. )re -.0 kornea pupil

waarin kl ,k2 sohalingsfaktoren z1jn en X ,Y 'offset's Idie
. . .00

nodig zijn omdat pupilmidden en korneaspotmidden niet
eksakt eamenvallen ale de p.p. "in" het optisoh systeem
kijkt. De oorzaak hiervan is het niet samenvallen van de
kijkas (die op de fovea uitkomt) en de geometrische oogas.
Verder blijkt dat deze offset afhankelijk is van de pupil
diameter (Merchant e.a.,1974).

In di t programmadeel kunnen we ook de berekende -oogposit"ie
-~~-
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korrigeren voor klefne korneaonregelmatigheden, waardoor
d~ in fig.211 afgeleide formule niet precies voldoet.
De korrektiefaktoren kunnen voordat het eksperiment start
met een lineairisatieprogramma bepaald worden. We doen dit
door de proefpersoon naar een aantal bekende posities te
laten kijken en vergelijken dan de berekende posities met
de jUiste posities. TIit de verschillen zijn dan de korrek
tiefaktoren te bepalen.

ad 13) De relatieve oogpositie kan nu worden doorgestuurd naar
een markergenerator en naar een ander komputer- of data
opslagsysteem.

ad 14) Zodra het programma afgewerkt is kan het in een wacht
toestand gezet worden waarin het wacht op een interrupt
gegenereerd door de detektieeenheid. Daze interrupt kan
kan gegeven worden zodra de fieldpuls optreedt (einde
beeld) of zodra een aantal lijnen geen pupil~ en kornea
pulsen meer optreden. In het laatste geval is er een winst
in' tijd die ten goede komt aan de procestijd.
In het geval dat een int~rrupt gegeven wordt terwijl het
programma nog bezig is kunnen we:
-tijdelijk een derde buffer aanwijz~n

-alsnog overschakelen naar het andere buffer als de data
hieruit t~nminste verwerkt is

-de buffertoewijzing niet veranderen en doorgaan met het
programma. In dit geval gaat er data verloren m.a.w. we
verliezen een beeld. Komt dit regelmatig voor dan meet
een DATA OVERFLOW mededeling naar TTY of videodisplay
gestuurd worden. WeI moeten we de DMA-controller opnieuw
initieren (eigenlijk resetten), daar we anders overflow
krijgen via WORDCOUNT.
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6.2 De processor/komputer voor de preprocessing

De preprocessing van een videobeela dient, zoals reeds opgeme~kt

binnen 20 msek. uitgevoerd te worden. Het is gebleken dat dit een
vrij zware eis is gezien het grot.e aantal taken zoals deze tn
paragraaf 6.1 bescbreven staan.
Kiezen we een mikroprocessor dan voldoet aIleen de 16 bits bipo
laire mikroprocesBor die bovendien een haro.ware vermenigvuldiging
en deling heeft(bijv. de SBP9900,Texam Instruments en de micro
Nova van Data General). Verder moet er een mogelijkheid zijn om
een of meer interrupts af te handelen, moet DMA mogelijk zijn en
moet de stack groot genoeg zijn om met subroutines te kunnen
werken. Voorts moet de instruktieset voldoende groot zijn en moet
er op gelet worden of er voldoende software support is (loaders,
assemblers,(cross-)compilers,debuggers,editors,etc.).
Voor het vergelijken van de diverse typenmikroprocessoren voor
wat betreft instruktieeet, architektuur, mogelijkheden e.d. ver
wijs ik naar het tijdsohrift EDN,waarin aIle gangbare mikro
processo~en' systemati8oh.worden vergeleken.
Een andere mogelijkheid is de bit-slice komputer als preprocessor.
Bij een bit-slioe komputer dienen de instrukties die bij een
mikroprooessor direkt gebruikt kunnen worden (op assemblerni~o)

eerst zelf geprogrammeerd. te worden met mi.kro-instrukties. Daar
men op deze wijze instrukties kan programmeren die specifiek voor
het in 6.1 beschreven programma bedgeld zijn, kan men een zekere
snelheidswinst boeken. Het nadeel is dat het 9ntwikkelen en pro
[~ammeren van een bit-slice komputer zeer arbeidsintensief is.
Een laatste mogelijkheid, wanneer men tenminste ge[nteresseerd is
in een "stand-alone" meetopstelling, is een minikomputer als
preprocessor. De voordelen hiervan, uitgebreide instruktieset,
grote software support en hoge instruktiesnelheid moeten worden
afgewogen tegen de hoge aanschaf- en onderhoudskosten. Geschikte
typen zijn de PDPll/-, de Texaslnstruments 990/4 en met name
de mikroNova.

Daar de keuze van een prooessor/komputer verder niet tot de
afstudeeropdracht behoorde wordt er hier niet die per op ingegaan.
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7. KonklRsies

Tot dusverre is er een opetelling ontwikkeld waarmee weliswaar

de oogbewegingen geregiatreerd kunnen worden, maar die nog geen
bruikbare ko5rdinaten genereert. Immers er worden aIleen contour
koordinaten gegenereerd.
De yolgende stappen zullen zijn: het kiezen van een processor c.q.
een komputersysteem, het schrijven van een preprocessingprogramma
aan de hand van hoofdstuk 6, het koppelen van de ontwikkelde
apparatuur aan dit komputersysteem en het eerst off-line en dan
on-line testen van dit programma.
Zodra dit gereed is kan de ontwikkelde hardware volledig dynamisch
getest worden. Tot dusverre is er slechts pseudo-dynamisch getest
door kornea, pupil, lijn- en fieldpulsen te simuleren.

Het ontwerpen van-een schakel:bng waarbij rekening gehouden moet
worden met de diverse problemen die zich pas in een later stadium
zullen manifesteren (door het ontbreken van de preprocessing) is
een van- de onzekerheden geweest bij het ontwikkelen van het be
schreven systeem. Door een grondig literatuuronderzoek is ge
tracht dit gebrek aan terugkoppeYing te kompenseren. Hoewel reeds
rekening is gehouden met enkele problemen (keying puIs, line- en
fieldpermit) zijn er nog een aantal waarvoor een protektieschake
ling dien~ te worden bijgebouwd t.w.:
-zoara referentie-, pupilpiek- en korneapieknivo onderling te

dicht bij elkaar komen·dient dit gesignaleerd te worden, omdat
dan de detektie onnauwkeurig wordt. De onderlinge minimumafstand
moet nog vastgesteld worden.

-foutwoordgeneratie: zodra de hierboven genoemde fout optreedt
of als er in een videobeeld ge~n pupil en/of kornea optreedt kan
een foutwoord met bijbehorende interrupt gegenereerd worden. De
processor kan dan aan. de hand van dit foutwoord bepalen of het
~invol is de aangeboden koordinaten te processen.

-om storings'pulsen in ko'rnea- en pupilvideopuls te ~erminderen kan
rond de pupilcontour (korneaspotcontour) in beeldnr. N een
venster gelegd worden, waarbinnen in beeldnr. N+l devolgende
pupilcontour (korneaspotcontour) gevonden moet worden. De pupil

en korneaBp~t kunne~. in 20 meek. namelijk geen al te grote
sprongen maken.

lets wat nog onvoldoende bekeken is en in de toekomst een nadere
beschouwing verdient zijn de overgangen van de ene pupil op de
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andere (idem voor de korneaspot). Door de traagheid. van de kamera
"

(Eng.: lag) doen zich beelden voor met "tween pupillen wat bij
het preprocessen problemen kan geven.
Men kan zich dan ook afvragen of er niet meer dan twee pupil
tripletten per lijn moeten worden toegestaan. Zonodig kan de
digitale schakeling, zoals reeds in hO,ofdstuk 5 is opgemerkt,
eenvoudig worden uitgebreid.
Nog een punt dat nadere beschouwing verdient is het v'arieren van
de pupilgrootte. Hoe groter de pupil hoe hoger het pupilpieknivo
en omg~keerd. Bij een juiste instelling van het snijnivo voor de
pupilpuls lijkt mij dit geen problemen geven, mits de pupil een
zekere minimumgrootte heeft.
am de schakeling en het totale systeem in de toekomst gemakkelijk
te kunnen testen wordt momenteel een pupil/kornea-simulator ont
wikkeld. Hiermee is het beeld zoals dit door de TV-kamera van de
optische opstelling gegenereerd wordt volledig te Bimuleren, met
dien verstande dat breedte, plaats en helderheid van pupil en
korneaspot instelbaar zijn.
Ook zal nog een mengschakeling/markergenerator ontworpen en ge
bouwd moeten worden die een videosignaal genereert bestaande uit
het scenebeeld (hat stimulusmateriaal) en een "marker" die de
fixatieplaats van de proefpersoon markeert. De plaats van de marker
wordt bepaald door de door de preprocessing berekende koordinaten.
In de toekomet kunnen wellicht nog principIele verbeteringen aan
gebracht worden door bijv. de analoge detektiemethode te wijzigen
('t:1jv. A/D omzetters toepassen en d,an digi taal de flanken bepalen).
~::")cht een mikroprocessor voor de preprocessing onyoldoende zijn,
l.n de tijd gezien, of een minikomputeraysteem te duur dan kan de
mogelijkheid van meerdere procesBoren bestudeerd w,orden. Het pro
gramma kan geparti tioneerd worden in bijv. een deel dat de pupi'lc.on
tour analyseert en een deel dat de korneaspotcontour analyseert,
de bUffertoewijzing doet, konversies uitvoert en het transport
naar een dataopslagsysteem of host-komputer regelt.

Wat het optisch gedeelte betreft: aan de hand van de resultaten
in hoofdstuk 3 kan, als er een nieuwe kamera aangeschaft wordt,
het beste een Silicon Vidicon kamera gekozen worden. Samen met
een interferentie,fil ter, dat in de tijd geringe ouderdomsverschijn~

selen vertoont, geeft dit een optimaal videobeeld. Dit filter dient
een centrale golflengte van 800 nm te hebben zodat de kans op

oogbeschadigingen relatief klein is, terwijl de kamera voor deze
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goflengte zeer gevoel1g ie. Een bandbreedte van 16 ~m gaf in de
prakt1jk zeer goede opnamen,maar zonodig kan de bandbreedte groter
of kleiner worden gekozen, u1teraard met 1nachtneming van de
toegestane IR-vermogensd1chthe1d. Hoewel diverse offioiijle 1nstan
ties deze norm op 10 mW/om2 leggen, lijkt het mij beter, gelet op
enkele praktische ervaringen, voorlopig de ANSI-norm voor. lasers
aan te houden. Met de grotere bandbreedte van het interferentie
filter t.o •.v. de laser hOllden we verder geen rekening.

---c-----~--~------

Opm.:Het is gebleken d&t de meetapparatuur onjuist is. Na ijking
van de apparatuur b1j de KEMA bleek dat dezeeen faktor 13 te

, I

laag aanwees. Hiermee komen ook de op de onjuiste met1ngen geba-
seerde konklusies te vervallen. Een en ander werd bij het ver-'
schijnen van het verslag pas bekend, zodat dit niet verder ver
werkt is, mede omdate~ op dit moment onduidelijkheid bestaat

omtrent de interpretatie van de meetresultaten •
.~----_._._._---_._~----

De prooessor/komputer voor preprocessing van de contourko5rdi
naten dient 16 bits te zijn, DMA mogelijkheid te habben, over
hardware vermenigvuldiging en deling te beschikken en interrupts
te kunnen verwerken. Het bijbehorende geheugen moet ca. lO-16k .
woorden groot zijn'. Het programma kan het beste eerst off-line
geeimuleerd worden, zodat enige performanc~ metingen kunnen wor
den gedaan en men een indruk heeft van eventuele niet voorziene
problemen.
Dc keuze tussen mikrokomputer of minikomputer is afhankelijk van
wat men voor ogen heeft. Het opzetten van een mikrokomputersy
steem met DMA etc. is zeer interessant maar kost veel tijd.
Bovendien kan de benodigde software dikwijls niet verkregen worden,
zodat dit ook zelf ontwikkeld moet worden. Het aanschaffen van een
minikomputersysteem is weliswaar duur maa~ men beschikt dan meteen
over de nodige software, zodat direkt begonnen kan worden aan de
programmatuurontwikkeling en het ontwerpen van de koppeling tussen
de cont?urkoordinatengenerator en de minikomputer.
Bovendien kan vlugger sen aanvang worden gemaakt met het konstru
eren en sturen van volgspiegels die het mogelijk maken d~t de
proefpersoon nog ruimer kan bewegen. Weliswaar kan de proefper
soon reeds vrij newegen, maar de bewegingsruimte, bepaald door de
optiek, bedraagt sleohta oa. 3x3 cm •• Volgspiegels kunnen deze
ruimte vergroten tot bijv. 30 x 30 cm ••
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TABLE 1
Basic characteristics of video and synchronizing signals

Item Cbaracleristics

I
B.G

I Number of lines per picture (frame) 625

•
2 Field frequency. nominal value (fields/second) 50

15625
3 Line frequency JH and tolerance wben operated ±0'02~~

non-syncbronously (Hz) <±O'OOOI ~~)

3 (a) Maximum variation rate of line frequency valid 0-05
.for monochrome transmission (%/s)

uCi~ blanking level (reference level) °oS !io~
'- ";
0

.. 2 peak-white-level 100

l:2
4 ,!!>.. - syncbronizing level -43

.-i cit

.5 &i.i:
hI! difference between black and °z8~ blanking level

5 Asaumed samma of display device for which
pre<orreetion of monochrome signal is made

6 Nominal video bandwidth (MHz) 5

•
b

Ret CCIR videosignaal

c d

II h

----------- -.

-t-o -------- ------------- ------ ---------- ------- ~--- •

~ ---- k-:::l
1--""'1\ \I J 1l--I-

5-.(-:::::::'t=._t

I\~----------+j,- _

• f

NTSC and PAL systems

FIGURE 1

Lellels In thf' composite signal and dt'lailJ of lint!-Jynchronizing Jignals

1 blanking level

2 peak white-level

3 synchronizing level

Appendix A.I

4 difference belween black and blanking levels

S peak-Io-peak value of hursl

6 peak-Io-peak value of colour sub-carrier
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TABLE I-I

Details 01li1l£ synchronizing signals (see Fig. J)

Durations (measured between half-amplitude points on the appropriate edges) for system

Symbol
B, G, H, I, D,

Characteristics K, Kl, L (see
also Rec. 472-1)

H Nominal line period w,s) 64

Q ~blanking interval (J.ts) 12 ± 0·3

b Interval between time datum (DH) and back edge of line- 10·5
blanking signal (1JoS) .

c Front porch w,s) 1·5 ± 0·3

d Synchronizing pulse w,s) 4·7 ± 0·2

e Build-up time (10 to 90%) of the edges of the line-blanking 0·3 ± 0·1
signal w,s)

1 Build-up time (10 to 90 eyJ of the line-synchronizing pulses
(1JoS) 0·2 ± 0·1

TABLE 1-2

Details 01field synchronizing signals (see Fig. 2)

Durations (measured between half-amplitude points on the appropriate edges) for system

B,G, H,I,D, K,
Symbol Characteristics Kl, L (see also

Rec.472-11

v Field period (ms) 20

j Field-blanking period (for H and a, see Table I-I) 25 H - a

j' Build-up time (10 to 90%) of the edges of field-blanking
pulses (1JoS) 0·3:::: 0·1

-
k Interval between front edge of field-blanking interval and 3:::2

front edge of first equalizing pulse (1JoS) (systems
B/SECAM,
G/SECAM,

D, K, Kl and L
only; no ref. in

Rec.472-I)

I Duration of first sequence of equalizing pulses 2·5 H

m Duration of sequence of synchronizing pulses 2·5 H

n Duration of second sequence of equalizing pulses 2·5 H

p Duration of equalizing pulse (1JoS) 2·35::::0·1

q Duration of field-synchronizing pulse (!-IS) 27·3
(nominal value)

r Interval between field-synchronizing pulses (1JoS) 4·7 ± 0·2

-

s Build-up time (10 to 90%) of synchronizing and equalizing
pulses (!-IS) 0·2 =0·1

I
~

~

I
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FIGURE 2

Details offield-synchronizing waveforms

FIGURES 2-1

•

Second field See Fig. 2-1c First field FIGURf: 2-1 tI

Signal at begill/ling of {'(/ch first field

Second field

I
I
I
I

A A A A iA Ai
I

t
I

I I, I
I

J/ I 0,

I ,
First field See Fig. 2-1c

A A A A A A

FIGURE 2·Jb

Signal at beginning ofeach second field

Note J. - A A A indicates an unbroken sequence of edges of line-synchronirlng pulses throughout the field-blanking
lJeriod.

Note 2. - At the beginning of each first field. the edge of the field-synchronizing pulse. Ov. coincides with the edge of a
line-synchronizing pulse if I is an odd number of half-line periods as shown.

Note 3. - At the beginning of each second field. the edge of the field-synchronirlng pulse. Ov. falls midway between the
edges of two line-synchronizing pulses if I is an odd number of half-line periods as shown.

• • • •
--------Blanking level

-------Sync.level

- ----
I

U ---
..!. q r

\I f
(The durations are measured to the half-amplitude points on the appropriate edges)

FIGURE 2·Ic-

Details ofequalizing and synchronizing pulses

Appendix A.3
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Printindeling met Ie's en onderdelenblokjss (zie onder)

~ doorverbinding op de print

o konnektoraansluiting
~ nummer van de konnektor komp.zijde

4J[J nummer van de konnektor bedr.zijde
voor zover mogelijk: ingangssignalen via konnektorpinnen

aan de komp.zijde
uitgangssignalen via konnektorpinnen

aan de bedr.zijde
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Onderdelenlijet analoge print

IO's
1 TDA2690'
2 LM741
3 Ll15(SGS)
4 Ll15( SG'S)

5 L1I.741

6 LM710
7 Ll15(SGS)
8 Ll15(SGS)

9 IM.741
10 LM710

Transistoren
1 BSX30
2 BSX30
3 BC214
4 BSX30'
5 BSX30
6 BSX30

Dioden
.Dl , 2,3 lN914

Appendix Bl.3

Weerstanden
7i:1..1klF " II.'

2 lk2
3· 5M6
4 4k7
5 75
6.2k7
7 2k7
8 5k(ins1!el)
9 5k(instel)

'101k2

11 56
12 2k2 .
13 2k2
14 10k
15 22k
16 10k
17 3k3
18 120
19 150
20 120
21 lOOk
22 10k(instel)
23 330.
24 4k7
25 lk8
26 lOOk
27 lk5
28 4k7
29 2k2
30 120
31 150
32:120
33 820k
34 10k(instel)
35 5k (instel)
36 10k(instel)

Kondenastoren
1 0,68J1F
2 .:.22nF
3 22nF
4 Ip.F
5 33nF
6 68JlF
7 68p.F
8 Ip.F

9 5~F

10 500pF
11 1000pF
12 2000pF
13 5pF
14 10pF
15 l~F

16 lCJ1F
17 820pF
18 470pF
19 InF(2x)
20 l(JlF
21 10pF'
22 . 150nF

23 500pF
24 1000pF
25 2000pF
26 390nF
27 68pF
28 100nF
29 68pF
30 100nF
31 2,2#1F
32 15pF

33 0,6&11F
34 100nF
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De optocoup1er printp1aat

.. 0

¢--------~

m

t-t-:=- ....:.9:w --ji f!-P 'iO~-~~.§..o ~(~~o~~~r~
<ID 1 :1:; ..

:~-
~--
~

~'------------------?I
Wl I

I
I
L _

Onderde1en'

101-5 HP5082-4360(Hew1ett Packard)

106 74LS04

107 M07805

Rl-3 390 , R4 1k5, R5 390

R6-10 330

Rll 470

01 68p.F

D1 4,7V(zener)

Pr1ntp1aatinde1ing

Appendix 32
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n-1,6
~"'-----

:1

--------------

Il.ESETI'I.L

~~~r( ) rnl
,,2,( )

l:l( )

\S< J

ClJC>«U);;t5

[rn

-('U- I~

G I a ,--,
EJ

r--·· I
H ~:R};'rJ EJ tJ i (,6J LJ(:;c -';•.'

ot,

R '-:l r--l

I:] BB t:l il [I I l:J1(2] l(j :Jt'L __ I _--l LJ
Il -l ~ l:l

,.,,-----,

BBlj
I -- 1 '

lj d
,

I

! (1~) ! (1S) I 1(- :
L___ J I, ___J __ J

•______...1

-' ----.-----'-. ___.__. _w._,_,··· .. _·

Printindeling

SChema getekend volgens DIN40700

Onderdelen:
ICl,12 74LS175 D flip-flop(Q-~)

IC2,4,7,16 74LS08 AND
IC3,6,8,10,13,15,24 74LSI09 J;K flip-flop
IC5,9,l1,18,25 74LSOO NAND
IC14 74148 Priority Encoder
IC17 74LS174 D flip-flop
IC19 74LS04 Inverter
IC20 74LS139 Decoder
IC21 74LS163 Counter
IC22 74LS32 OR

IC23 74LS124 Voltage Contr. Osc.
IC26 .C7805 Volt. RegUlator Appendix 113.2
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•j'i;l1

-,
-rn",

rc. ... '1_ '1.

-'Tnp1..

+ "'CM.~ \;1 "'1+1'
:xc \ 'j 'lol

CLOtK

""ll Pl

;TRPl

. . J

yO
iii _ --_..

0W?'---- _._"-
·vw2.'

._,
-.-Q~~---

• .- R·l<"':_-~-H-l'1"~--Ie----~~t=.-+-------::m=t=:-,

Onderdelen:
lCl-21 74173 TSR
lC22,23 7407 driver
lC24 MC7805 Volt.Reg
uitgangen lC's aangesloten
yolgens lCl,2,3; ingangen
Yolgens lC19,20,21 tenzij

._ ._.. .. --Sian~dl.Se~r.2.EL...aang~K~v:13P,:Printindeling

+ I",\'I_:lI p~~b"
~r-"':'- xc '2.1..Jo'u. t.;l ....... 1:: 14

t 1.i'1 p\~
b .. ...,tc.t.1

__.....L_---1__.L-...:-.I-:... Ie I ~1-'11 e"~~& ~ p"~.5

'l:Cn,l~ 1'''~.1

Appendix B4
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LINE f'e.l\MIT

A.ppendix B5.2

~ EJ EJ
r;:l ~l)l ~j

BElB

IC23 MC7805
Rl-9 390
R10,1l lk5
9 LEDS

Comparator
OR
NAND

Multiplexer
Priority Encoder
D flip-flop(Q-Q)
D flipflOp
Counter
Inverter
7 x enkel
Driver

El

74LS185
74LS32
74LSOO
74LS151
74148
74LS175
74LS174
74LS163
74LS04
SWITCHES
7407

Onderdelen:
IC1,20,21,22
IC2,3
IC4
IC5
IC6
IC7
IC8,9
IC10,11,12,13,14,15
IC16,17
IC18
IC19
Pri nt1 nd el j ng



Konnektorbedrading 19" rek
:Analoie pript(PI) fBi Control pr~ut(P3). ,

van konnektornr. haar Tan naar

voedingl +12V 1 1 +12V' P2;1 vo~ding2 ±6J',' ., 1 1 +8V voeding2....... "- '--\,,;

"-
P2J2 P2;2 pupilpuls 2 2 Pil P4;22 pupilpuls

Pl2 •
3. korneapuls P2,3 P2;3 korneapuls 3 3. P4;3

voeding1 -12V 5 4 P21 P4a4
-~a v lijnp~8 . P2;8 5 Hf P4;5

9 fieldpula P2;9 6 n, . P4,6

P2,10 keying 10 7 n P4J7
rekord •. video 34 P2J8 lijnpuls' 8 :(

~
vo.dingl aard. 36 '6 aarde P2'36 10 TRK P4,P5;10

I
11 !Dr . P4,P5;11 ~

0
OptoodUP1.r·print(~2) 12 fRP2 P4,P5a12 I

van naar uitgans t , IBHm 13 13 RESftJ.LL P4 ,P5; l'
Pl;l +12V", 1 1 +$V voeding2 14 DWI P4,P5;14
Pl;2 pupilpuls ~ 2- pupilpula P3J2 15 DW2 P4,I>5;15
Pl;3 korneapuls 3 3 korneapula P3;3 16 i5'fj' P4,P5;16

. pI,a lijnpula a a 1ijnpula p3J8 17'OLOOK P4,P5;17
Pl;9 fieldpuls 9 9 fieldpula P5;9 computer AOK 18 18 DATARDY computer
Pl,IO keying 10 }() keying Pl,lO vo.ding2 &&rde 36 36"aarde voeding2
Pl;3.6 aarde 36 36 aarde voeding2 voedingl: voeding analoge schakeling

voe,ding2 : voeding digital. sohakeling
N.B.:linkerkonnektornr. is ingang (komp.zijde),

. Appendix B6.1 recht.rkonnektornr. ia uitgang (bedr ••i.jde) •

. ~:.~



Konnektorbedrading 19" rek (vervolg)
TBR print(P4) Counter print(P5)

•• ••
.P4,35 DATAPAD LSB 35 35 Y oount LSB P4,3S
voed1ng2 aarde . 36 36 aarde voed1ng2

I
CJ\
~

I
•

naar
voeding2
P3;7

P2;10

•

+8 V
LINEPERMIT
fieldpuls'
keying

•

...

Pr1ntplaten zitten op volgorde in het rek:
PI is de ~eeet linkse, daarnaast P2 etc.

1 1
7

llAldpuls 9 9
TRI 10 10

11ft. i~
iIlftALt l'
1211 14 ..
1'W2. 15 18--1: count M:~B P4 ;18
~W3 16 • •
CLOCK 17 • •
DAfAPAD MSB 27 26 X count LaB P4; 26

• 27 y countMBB P4;27•
•

van
voeding2 +8 'v

P3 ;9..
P3jl0
P3,11
P3;12
P3;13
P},14
P3;lS
P3,16
P3;17
P4;27

•..
• naar
• 'computer
.. en P4;
• 27-35{9 bits)
•

DATAPAD LSB

•
•

•
".
•
X count LSB 3S 35
aarde 36

•
X count LSB 26
Y oount IISB 27

•
· .

•
•
•

P5;35
P5;36

•
P5;26
P5,27

van
voeding2 +8V 1
P3;2 Pl1 2
P3;3 n.2.. 3 .
P3;4 ~ 4
P3;S ~2 S
P3,6 Kl 6
P3;7 IL 7 .
P3,10~ 10
P3,ll TRPI 11
P3;12 TRP2 12
P3 ;13 RESETALL 13
P3;14 m. 14-
P3;lS DW2 15
P3,16 DW3 16
P3,17 CLOCK 17
PS,18 X oount MSB 18

20 DATAPAD MSB

Appendix 136.2

•
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Lijst met tekeningen

201

211

212

213
221

222

223

224
225

231

232

241

301
321

331
332
333
334
335
336

401

541

611

612

613
614

Hlokaohema van hetoogbew~gingsregi8tratie8Y8teem

Vergelijking KR met KRPM methode
De optisohe prinoipe opB~elling

Effekt van oogtranBlatie en rotatie bij de KRPM methode
Het videoaignaal bij diverse korne'a/pupil beelden
De tQegepaste detektiemethode
Onderdrukking van de korneavideopuls
Korneainterferentie
Bloksohema van de analoge sohakeling
Bloksohema van de digitale sohakeling..
Def1nitie handshake
Ren systeem voer oogbewegingsregistratie

De optisohe opatelling
Spektrale verdeling van een tungsten filament lamp
Het menselijke oog ,
Transmissie van de kornea
Absorptiekarakteristiek van retina en choroid
Transmissiekarakteristiek van oog-retina-oog
Kameragevoeligheid
Kamerag&voeligheid, gekorrigeerd voor de oogtransmissie

Ruisfilter

Keyingpuls, gegenereerd met twee.komparators

Opbouw van het preprocesstngprogramma
Fileoppouw/buffergebruik
Pupiloontourverlies, veroorzaakt door de oogwimper
,ltY-bepaling bij oontourverliea

bIz.
3
5
6

6

8

10
11

12

13
15

16

20

22

24
25

25

26
26
26

27

30

34

37
38
40
41
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