
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Registratie van horizontale en verticale oogbewegingen met behulp van de limbusreflectie-
methode

Schraven, R.W.M.

Award date:
1972

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/ab2f53da-4793-486d-b91e-e529ef6a9cfc


fose

AFDELING DER ELEKTROTECHNIEK
TECHNISCHE HOGESCHOOL
EINDHOVEN
Groep Meten en Regelen

F >I31NH:)310HDl3l3

)I33HIOll8183tanlS

N3i\OHaNI3

lOOH:)S380H 3H:)SINH03.L

REGISTRATIE VAN HORIZONTALE EN
VERTICALE OOGBEWEGINGEN MET
BEHULP VAN DE LIMBUSREFLECTIE
METHODE.

door R.W.M. Schraven.

Rapport van het afstudeerwerk
uitgevoerd van sept.197l tot nov.1972
in opdracht van prof. dr. ir. P.Eykhoff
onder leiding van drs. M.Stapper.



- 2 -

Summary:

In this report a review is given of existing methods for
recording eye-position.
Special attention is focused on photoelectric measurements,
in particular on the limbusreflection methode
This non-contact method is based on the principle of
optically detecting the position of the limbus,or boundary
between the white sclera and dark iris,as a measure for
the eye-position.
A technique with which both horizontaland vertical
movements can be recorded,is described.
Possibilities and limitations of this technique are
discussed on the basis of several recordings.
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1. Inleiding
=========

1.1 Het doel van de registratie van oogbewegingen.

Het meten en registreren van oogbewegingen verschaft nuttige

informatie aan onderzoekers uit verschillende vakgebieden.

Een arts kan kwantitatieve registraties van bepaalde oogbewe

gingen van een patiënt gebruiken bij het stellen van een di-

agnose.

Fysiologen die geïnteresseerd zijn in het mechanisme van het

oogbewegingssysteem, psychologen die leesgewoonten willen ana

lyseren en technici die het mechanisme van het oog als biolo

gisch regelsysteem willen onderzoeken, wensen allen te beschik

ken over een geschikte en nauwkeurige methode voor de regis

stratie van oogbewegingen.

1.2_Typen oogbewegingen.
====================

Men onderscheidt de volgende typen oogbewegingen:
g

1) Saccades of snelle oogbew1[ngen zijn de sprongen waarmee we

vrijwillig onze ogen van het ene fixatiepunt naar het andere

bewegen. Het zijn de enige oogbewegingen die we vrijwillig

kunnen uitvoeren. Saccades kunnen een waarde bereiken groter

dan 50° en worden gekarakteriseerd door een reactietijd (delay)

van 150 á 250 msec, t.o.v. verplaatsing van het" doel" waarna

het oog een korte hoekversnelling ondergaat tot het een

( betrekkelijk) constante snelheid heeft bereikt. Deze snelheid,

die voor de grotere saccades 600 0
/ sec. ( 10 rad/ sec) kan

bedragen, wordt beëindigd door een snelle deceleratie. De duur

van de beweging is ongeveer 100 msec. voor een saccade van 10 0
•
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2) Langzame volgbewegingen ( 1°/sec tot 30°/ sec). Dit zijn onvrij

willige continue oogbewegingen die niet kunnen worden uitgevoerd

in afwezigheid van een bewegend "doel". Wordt de snelheid van het

"doel" groter dan overeenkomt met ca ~ rad/sec, dan gaat de

volgbeweging over in een saccade.

3) Compenserende bewegingen zijn continue bewegingen van de ogen, die

dienen ter compensatie van actieve of passieve bewegingen van het

hoofd of de romp. Ze hebben een soortgelijke functie als de volg

bewegingen, namelijk het stabiliseren van het retinale beeld van

een voorwerp gedurende relatieve beweging tussen het hoofd en het

voorwerp. De snelheid van deze compenserende correcties is eveneens

beperkt tot ca 30°/ sec (~6 rad/ sec ). Boven deze snelheid gaat

de beweging over in een saccade. Deze bewegingen worden geïnitieerd

vanuit de evenwichtsorganen of speciale receptoren in de halsspieren.

4; De convergerende beweging is een beweging van de twee ogen in tegen

gestelde richting. Ze dient om de beelden van een verafgelegen of

nabij voorwerp met elkaar te vermengen en stelt ons zodoende in

staat binoculair te zien. Deze bewegingen zijn continue en aanzien

lijk langzamer dan saccades en volgbewegingen. Ze bestrijken een

gebied van ongeveer 15° en bereiken snelheden tot 10°/ sec.

5) Miniatuur oogbewegingen, minder dan 1° in amplitude. treden op tij

dens fixatie op een stilstaand punt.

We onderscheiden drie soorten:

- Drift.

Dit is de neiging v/h oog om af te dwalen van het fixatiepunt.

Dit gebeurt in een willekeurige richting en met een snelheid

van enige boogminuten per sec.

- Microsaccades.

Deze treden min of meer ritmisch op met tussenpozen van ca.

30 msec en hebben een richting die tegengesteld is aan de op

tredende drift.

Ze corrigeren a.h.w. de oogstand.



-Tremor.

Dit is een kleine oscillatiebeweging meet een frequentie van 30 Hz

tot 150 Hz.

De amplitude is ca. 30 boogseconden.

6) Rollende bewegingen rond de visuele as v/h oog hebben een com

penserende werking en zijn volkomen onvrijwillig. Het zijn lang

zame bewegingen, die waarschijnlijk door de halfcirkelvormige

kanalen worden gestuurd.

Onder nystagmus vatten we alle situaties samen, waarin een oog

gedurende kortere of langere tijd een doorlopende, zaagtandvor

mige beweging uitvoert ( wel van een grover karakter dan in het

driftmicrosaccadensysteem ).

De meest voorkomende soorten zijn optokinetische, vestibulaire en

spontane nystagmus.

-Optokinetische of " trein nystagmus" treedt op wanneer een niet

homogeen gezichtsveld continu langs een waarnemer beweegt ( zoals

bij een treinreiziger die door het raam kijkt ). De ogen bewegen

synchroon met het veld, zoals bij normale volgbewegingen en

springen dan met een saccade terug naar een centrale positie,

waarna de continue beweging in de richting waarin het veld beweegt

wordt hervat.

-Vestibulaire nystagmus treedt op wanneer een proefpersoon een ver

snelling ondervindt, en kan beschouwd worden als een combinatie van

compenserende bewegingen, tegengesteld aan de richting van de ver

snelling, en corrigerende saccades.

-Spontane nystagmus duidt zaagtandvormige oogbewegingen aan, die

onder bepaalde omstandigheden spontaan optreden en die kunnen

wijzen op afwijkingen in het regelsysteem v/h oog.
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1.3 Registratiemethoden.

Tengevolge van de verschillende aspecten die aan oogbewegingen

kunnen worden toegekend, zijn een groot aantal registratietech

nieken ontwikkeld. Deze hebben alle hun specifieke mogelijkheden

en beperkingen wat betreft gevoeligheid, bereik, bandbreedte,

stabiliteit en bedieningscomfort, ( voor onderzoeker zowel als

proefpersoon). De belangrijkste methoden zullen nu in het kort

worden toegelicht.

I Cornea-reflectie methode.

De cornea kan worden opgevat als een convex spiegelend oppervlak

met een kromtestraal van gemiddeld 7,8 mmo Het kromtemiddelpunt

is ongeveer 5,7 mm verwijderd van het draaimiddelpunt vlh oog.

Aan de cornea wordt een klein deel vlh invallende licht gereflec

teerd, waarbij een verkleind virtueel beeld ontstaat. Bij draai

ing vlh oog verplaatst de cornea zich, en daarmee het virtuele

beeld. De verplaatsing van dit beeld ( vle ver verwijderd voor

werp) als functie van de rotatie van het oog is a.a.

Hierbij is a= afstand tussen draaimiddelpunt vlh oog en krom-

temiddelpunt vld cornea ( a= 5,7 mm )

a= hoek van oogrotatie ( in radialen ).

Mr Rotatiemiddelpunt van het oog.

Mc Kromtemiddelpunt van de cornea.

Een oogrotatie van graad geeft een verplaatsing van het virtuele

beeldpunt van 5700
180

(1'( ) - 100 micron. ! (1 ~ , ( 4- \ \ •
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Fig.l Rotatie van het oog en de verplaatsing van het
virtuele beeldpunt F.
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Mackworth introduceerde in 1958 de registratie d.m.v. televisie

camera's. Deze techniek is inmiddels door verschillende onderzoe

kers geperfectioneerd en wordt vooral gebruikt voor onderzoek van

oogbewegingen tijdens lezen ( (2), (3 ) ). Hiertoe wordt een punt

vormige lichtbron via de cornea afgebeeld op een televisiecamera.

Dit corneareflectiebeeld wordt electronisch gemengd met het video

signaal van een door de proefpersoon waargenomen scène. Het moni

torbeeld bevat de scène en het puntvormige corneareflectiebeeld

( " eye marker" ). De " eye marker" wordt optisch en electronisch

zo ingesteld dat de plaats hiervan in de scène overeenkomt met het

fixatiepunt vld proefpersoon.

De corneareflectiemethode heeft twee principiële beperkingen. Ten

eerste is het lineariteitsgebied beperkt tot t 12°,5 doo~ het feit

dat de cornea slechts gedeeltelijk zichtbaar is en doordat de cor

nea aan zijn randen afwijkt van de bolvorm.

Ten tweede is de methode zeer gevoelig voor zijdelingse hoofdbewe

gingen. Een zijdelingse hoofdbeweging van 0,1 mm komt overeen met

een schijnbare oogdraaiing van 1°.
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11 Contactlens-methode.

Bij deze methode wordt over de cornea een contactlens of kapje

geplaatst waarop een klein, vlak spiegeltje is bevestigd.

Wanneer nu een lichtbundel op het oog valt, is de plaats van het

gereflecteerde lichtvlekje een maat voor de oogstand. Door gebruik

te maken van een kapje, dat op het oog wordt vastgezogen, kan slip

pen van het kapje sterk worden beperkt. De contactlensmethode heeft

bepaalde voordelen boven de corneareflectiemethode. Ze is veruit de

gevoeligste; oogbewegingen van minder dan 10 boogseconden kunnen

ermee worden geregistreerd. (1)
Riggs e.a. (2) hebben aangetoond dat deze methode daarom zeer ge

schikt is voor onderzoek naar oogbewegingen tijdens fixatie en

voor experimenten met retinale stabilisatie, waarbij het fixatie

punt exact gestabiliseerd moet blijven t.o.v. het oog. Een ander

voordeel is, dat door het gebruik van een vlak spiegeltje men geen

last heeft van artefacten, die zouden kunnen ontstaan tengevolge

van oneffenheden in het oppervlak van de cornea. Verder is deze

methode veel minder gevoelig voor zijdelingse hoofdbewegingen, dan

de corneareflectiemethode, aangezien het vlakke spiegeltje bij deze

beweging parallel aan zichzelf wordt verplaatst. Het grote nadeel

van deze techniek is de noodzaak een vreemd voorwerp op het oog aan

te brengen. De normale oogbewegingen worden hierdoor in meer of

mindere mate gehinderd en voor de proefpersoon is deze methode wei

nig aangenaam. De kans op beschadigingen aan de cornea is niet denk

beeldig. Bovendien kan bij saccades groter dan 5° een zekere mate

van slippen optreden, zelfs bij gebruik van speciale contactlenzen.

Hierdoor wordt de bruikbaarheid van deze methode beperkt tot het

onderzoek van zeer kleine bewegingen. Om eerder genoemde redenen

wordt deze methode alleen toegepast in laboratoria. Voor klinisch

gebruik is hij ongeschikt.
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111 Electro-oculografie.

Reeds in 1922 toonde Schott (1) aan, dat bepaalde electrische

verschijnselen optreden tijdens oogbewegingen. Tussen cornea

en retina bestaat een potentiaal-verschil van enige millivolts.

Door dit potentiaalverschil ontstaat een electrostatisch veld,

dat met het oog meedraait.

Mowrer, Ruch en MilIer (2) maten de optredende potentiaalver

schillen door electrodes rond het oog aan te brengen.

Electrodes, geplaatst aan weerszijden van het oog, zijn voorna

melijk gevoelig voor rotaties van het oog in het horizontale vlak.

Electrodes boven en onder het oog registreren de verticale oog

bewegingen. Deze methode is geschikt voor het meten van oogbewe

gingen over een gebied van ~ 1° tot ~ 40° en is ongevoelig voor

hoofdbewegingen. Het is bij deze techniek echter moeilijk de

horizontale en verticale oogbewegingen te scheiden. De optredende

overspraak is vrij groot. De potentiaalverschillen aan de elek

troden liggen in de grootte-orde van 50-200 ~V en zijn vaak moei

lijk te detecteren daor de aanwezigheid van actiepotentialen

( van de oogspieren). Wanneer van een wisselspanningsversterker

gebruik wordt gemaakt, moet het signaal naderhand geïntegreerd

worden om informatie te verkrijgen over de oogpositie. Bij gelijk

spanningsversterking wordt de meting bemoeilijkt door optredende

variaties in retinale activiteit t.g.v. invallend licht. Bovendien

moeten het elektrodensysteem en de versterker dan voldoen aan hoge

eisen op het gebied van ruis en drift.
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IV De Limbusreflectiemethode.

Bij deze methode detecteert men optisch de positie van de limbus.

Dit is de grens tussen de witte sclera en de donkere iris. De op

tische informatie wordt daarna omgezet in een electrisch signaal

dat dan op verschillende manieren gerègistreerd kan worden.

Knudsen ( (1), ( 2 ), ( 3) ) ontwikkelde een methode waarbij

een zeer smalle lichtbundel snel over het oog zwaait.

Lijn AD is de baan die de lichtbundel volgt. Met behulp van een

fotomultiplier wordt het gereflecteerde licht opgevangen. Het uit

gangssignaal van de fotomultiplier is groot zolang de lichtbundel

de sclera raakt en is klein als de lichtbundel de iris of de pupil

raakt. Wanneer nu het punt A vast ligt kan men, door de afstand AB

uit te drukken in een tijdsduur, informatie verkrijgen over de

horizontale oogpositie. De tijd waarin de baan Be wordt doorlopen,

is een maat voor de verticale oogstand. De frequentieresponsie van

dit systeem wordt bepaald door de scan-snelheid van het lichtbun

deItje.

Smith en Warter ( 4 ) maakten gebruik van een andere techniek.

Hierbij werd een gedeelte van het oog, inclusief de limbus, afge

beeld op een smalle, horizontale spleet waarachter zich een foto

multiplier bevond. Het oog werd aangestraald met een door gelijk

stroom gestuurde lamp. Wanneer het oog in horizontale richting

bewoog, verschoof het beeld van de limbus'.en daarmee veranderde

ook de totale hoeveelheid licht die door de spleet op de fotomul

tiplier terecht kwam.
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Het hele optische systeem was bevestigd aan een helm, maar vanwege

het gewicht en de omvang van de optiek en de fotomultiplier was een

contragewicht nodig. Hierdoor werden hoofdbewegingen sterk beperkt.

Aan het M.I.T. is een methode ontwikkeld waarbij hoofdbewegingen niet

in ernstige mate werden gehinderd ( 5 ). Twee kleine lampjes werden

op een bril gemonteerd zodat ze een grote lichtcirkel op het oog

wierpen. Met behulp van twee fotoweerstanden, eveneens op de bril ge

monteerd en opgenomen in een brugschakeling, werd het, door de sclera

aan weerszijden van het oog, diffuus gereflecteerde licht opgevangen.

Hier~it kan men de horizontale oogpositie weer afleiden.

\
\
\

\
..... \

........~q,~
~~-

• •
I~IS

,
VERl.1 CHTE. 1)EL.E.t-( v/lol OOG-

Het grote voordeel van de besproken foto-electrische methodes is,

dat normale oogbewegingen op geen enkele wijze gehinderd worden en

dat ze het gezichtsveld van de proefpersoon vrijlaten. De frequen

tieresponsie van deze systemen wordt bepaald door de bandbreedte van

de gebruikte electronica-schakeling. Het gebied waarover de oogstand

kan worden gemeten is afhankelijk van de zichtbaarheid van de limbus

en het ontwerp van de gebruikte optiek. Het nadeel van deze technie

ken is dat, wanneer de optiek niet aan het hoofd van de proefpersoon

is bevestigd, zijdelingse hoofdbewegingen ook hier meetfouten intro

duceren. Bovendien zijn de beschreven methoden ( met uitzondering van

die van Knudsen, die moeilijk te instrumenteren is ) alleen geschikt

voor de registratie van horizontale oogbewegingen.
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1.4. De reden van dit onderzoek.

De directe aanleiding voor deze opdracht was de wens een on

derzoek in te stellen naar afwijkingen in het regelsysteem v/h

oog, zoals deze optreden bij een bepaalde groep oogpatiënten.

Deze groep laat zich het best omschrijven als lijdende aan:

"Op latere leeftijd verworven gezichtszinstoornis, welke uit

sluitend de macula betreft".

Bij deze groep functioneert het punt van de retina dat norma

liter voor fixatie gebruikt wordt (de macula) niet.

Hierdoor moet voor fixatie gebruik worden gemaakt van een pa

ramaculair punt. Bestudering van deze afwijkingen kan inzicht

verschaffen in de mogelijkheden en moeilijkheden van paramacu

laire fixatie en zodoende informatie opleveren over het mecha

nisme van fixatie en over de rol van dit mechanisme bij het

leesproces.

Kennis omtrent de werking van dit mechanisme kan misschien

inzicht veJschaffen in de mogelijkheden visueel gehandicap

ten via optische middelen te helpen.

We hebben in 1.2 gezien welke bewegingen het oog terr dienste

staan, wanneer het zich wil richten, resp. gezicht houden op

een of ander "doel".

We bepalen ons in het vervolg tot een tweetal bewegingen: de

saccaden en de micro-oogbewegingen.

het oog richten op een"doel" gebeurt in eerste instantie door

middel van een saccade. Door de snelheid van deze beweging is

het voor het oog niet mogelijk koers en staplengte van deze

saccade tijdens de beweging bij te sturen.

Dus moeten de richting en lengte al van tevoren bepaald zijn.

Met andere woorden, de saccade moet gepreprogrammeerd zijn.

Maar, als gevolg van het op deze wijze gepreprogrammeerd zijn,

kan de saccade niet meer dan een ruwe beweging zijn, die het

beeld ongeveer op de fovea plaatst. De resulterende fout zal
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dus nogal groot zijn, zeker als deze wordt vergeleken met het

hoge oplossende vermogen van het maculagebied.

Dus, supplementair aan de saccade, hebben we ook een fijnafre

geling nodig om de resterende fout te elimineren.

Deze regelinG kan gevonden worden in de miniatuur oogbewegingen.

Zij zorgen voor een preciese afregeling van de oogpositie na vol

tooiing van de saccade, mogelijk door optimalisatie met het hoog

ste oplossend vermogen als criterium ("Blur" van het beeld als

foutfunctie).

Verder kunnen zij die bewegingen van het "doel" volgen, welke te

klein of te langzaam zijn om een saccade te initiëren.

Zij zorgen voor een preciese projectie van het beeld op de fovea

en houden het daar. Hieruit blijkt dat deze twee mechanismen ver

schillende doelen nastreven.

Om dit te begrijpen moeten we ons eerst realiseren dat de fovea

en het optimumpunt, hoewel in een normaal oog samenvallend, be

slist geen identieke punten zijn.

Het optimumpunt is gedefinieerd door een speciale eigenschap

(hoogste oplossend vermogen), de fovea door een speciale positi~

(t.o.v. de retina).

Het fijnregelmechanisme stelt alles in d.m.v. een optimaliserend

proces, d.w.z. door maximalisatie van een eigenschap van het beeld

(de beeldscherpte).

Het eindpunt zal dus altijd het optimumpunt zijn.

Het grofmechanisme echter stelt zich direct in, met apriori bepa

ling van het punt waarop het zich gaat instellen. Dit gebeurt door

een positiefout te minimaliseren.

Vandaar dat het eindpunt de fovea zal zijn. (het oog heeft ge

leerd zijn saccades op de fovea te richten. Dit is aangeleerd in

de eerste levensweken door de herhaalde ervaring d~ fovea en op

timumpunt samnevallen).

Je zien dus dat de beide eindpunten niet identiek zijn.

Samenvattend stellen we dat er twee fixatiemechanismen in het

oog een rol spelen:

1) Een erafregeling, gepreprogrammerd en snel, gericht

op de fovea.
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2) Een fijnregeling gekenmerkt door optimalisatie, lang-

zaam en gericht op het optimumpunt.

Dit is een aanname, maar een zeer plausibele. Hij verklaart de meeste

waarnemingen. Want in een normaal oog zullen de twee mechanismen alsr.

één geheel werken, aangezien in zo'n normaal oog het samenvallen van

de twee punten ( al vanaf de geboorte) zal blijven bestaan. Maar in

dien ( b.v. in het geval van ontstane afwijkingen van de macula ) het

optimumpunt over de retina gaat verschuiven, en als dit verschuiven

zich voordoet op oudere leeftijd, zodat de grofregeling zich reeds

goed heeft ingesteld, dan vallen de twee punten niet langer samen en

de coördinatie tussen de twee mechanismen gaat verloren. Het beeld

zal inderdaad door een saccade op de fovea ingesteld worden, maar dan

zal het door een actie van de fijnregeling langzaam in de richting

van het optimumpunt glijden, vanwaar het opnieuw door een saccade op

de fovea wordt gezet etc. De combinatie van de beide mechanismen, die

elkaar in dit geval tegenwerken, vormt een oscillerend systeem dat een

continue, zaagtandachtige oogbeweging produceert: een nystagmus.

De oscillerende actie wijst op een hoge graad van instabiliteit van

het systeem; noch een stabiele fixatie, noch een normale volgbeweging

van het oog zullen mogelijk zijn.

Deze hypothese moet door verdere onderzoekingen geverifieerd worden.

Deze onderzoekingen dienen zowel de fysiologie als de oogheelkunde.

Fysiologisch- enig inzicht krijgen in het regelsysteem v/h oog.

Oogheelkundig- enige hulp bieden aan patiënten die tot nu toe slecht

geholpen kunnen worden.
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2. Principe van de toegepaste methode.

2.1. Uitgangspunten.

Bij de keuze van de te gebruiken methode werd uitgegaan van

de volgende eisen:

a) De metingen moeten zo weinig mogelijk hinder opleveren voor

de patiënt, en mogen de te meten oogbewegingen niet beïn

vloeden, noch het centrale gezichtsveld belemmeren.

b) In principe moet niet alleen informatie worden verkregen o

ver horizontale oogbewegingen, maar ook over de gedragingen

van het oog bij verticale bewegingen.

c) De metingen moeten kunnen plaatsvinden in een normaal ver

licht vertrek.Dat betekent dat fluctuaties in het verlich

tingsniveau (T.~.Buizen) de metingen niet mogen beïnvloe

den.

Op grond van de eerste eis kan geen gebruik worden gemaakt

van de contactlens-methode, deze is immers bijzonder hinder

lijk, en zelfs schadelijk voor de patiënt of proefpersoon.

Bovendien worden de normale oogbewegingen altijd in meer of

mindere mate belemmerd.

Ook de electro-oculografie is minder geschikt, ondanks het

feit dat de patiënt geen hinder ondervindt bij deze methode.

De problemen die zich bij deze registratietechniek voordoen

zijn de moeilijkheid om horizontale en verticale oogbewegingen

van elkaar te onderscheiden en het optreden van allerlei stoor

signalen die moeilijk van het meetsignaal te onderscheiden zijn.

Bovendien worden alleen bewegingen gemeten, geen absolute po

sities.

Dat betekent dat alleen de cornea-reflectie methode en de lim

bus-reflectie methode in aanmerking komen voor de gewenste

metingen.

De cornea-reflectie methode vereist echter een uitgebreide in

strumentatie en is door toepassing van t.v. registratie boven

dien beperkt in bandbreedte.
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De hoogste frequentie die geregistreerd kan worden is immers

25Hz, dus snelle oogbewegingen kunnen niet geanalyseerd wor

den.

Er leken dus genoeg gronden aanwezig om de bruikbaarheid vld

limbusreflectie methode en de mogelijkheid om deze methode

ook voor de registratie van verticale oogbewegingen geschikt

te maken, te onderzoeken.
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2.2 De gemodiriceerde limbus-reflectie methode.

Smith en Warter (4) observeerden één sclera-iris overgang voor

de registratie van horizontale oogbewegingen.
e

Wann~ we twee iris-sclera overgangen, links en rechts van de

verticale meridiaan, observeren, is het in principe mogelijk

ook informatie te verkrijgen over de verticale oogbewegingen.

Hiertoe beschouwen we de volgende situatie (zie figuur).

GEZlcHï5VE.LbE.N '?n B~'OE.

'FOTO D\ODE. S

Op het oog wordt, beneden de horizontale meridiaan, een recht

hoekige lichtvlek geprojecteerd en wel zodanig dat twee sclera

iris overganeen worden beschenen.

N.B: Meten boven de meridiaan is niet mogelijk wegens bedek

king door het boven-ooglid.

Met behulp van twee fotodiodes, die de totale (diffuse) reflec

tie aan linker- resp. rechterovergang registreren, kunnen nu

zowel horizontale als verticale oogbewegingen worden geregi

streerd.

Bij zuiver horizontale bewegingen zal de totale reflectie aan

de ene overgang toenemen (een groter deel van de sclera wordt

beschenen) en aan de andere overgang in dezelfde mate afnemen

(een eroter deel van de iris wordt beschenen).

Het verschil van de totale gereflecteerde intensiteiten links

en rechts is dus een maat voor de horizontale oogstand.

Dit is in feite alleen een verfijnde uitvoering van de metho

de van Stark (5).
~at gebeurt er nu echter bij verticale oogbewegingen?

Wanneer het oog in de getekende situatie naar boven beweegt

zal de totale reflectie aan beide iris-sclera overgangen even

veel toenemen; bij een beweging naar beneden zal de totale
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reflectie aan beide overgangen gelijkelijk afnemen.

Dat wil zeggen dat de ~ van de totale gereflecteerde inten

siteiten links en rechts een maat is voor de verticale oogstand.

Bij deze registratiemethode moet met de volgende punten rekening

worden gehouden:

1) De gezichtsvelden van beide diodes mogen elkaar niet overlappen;

met name mag één diode niet beide overgangen "zien".

2) Geen van beide diodes mag de niet-diffuse reflecties zien die

van het cornea-oppervlak terugkomen.
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2.3 Enkele practische overwegingen bij de gekozen methode.

Teneinde in normaal verlichte vertrekken ( zonlicht, TL-buizen,

gloeilampen ) te kunnen meten, is het noodzakelijk het licht

van de gebruikte lichtbron te choppen. Het niveau van de achter

grondverlichting is immers veel hoger dan dat van de lichtvlek.

De chopfrequentie moet groot zijn t.o.v. de 50Hz v/h lichtnet.

Dit choppen kan zowel mechanisch als electronisch gebeuren,

maar electronisch choppen is veruit het eenvoudigst en het

meest betrouwbaar. Dit impliceert echter wel dat als lichtbron

een" light emitting diode" moet worden gebruikt. LEllis van

enig vermogen zijn op dit moment alleen aanwezig in het infra

rood gebied. Dit is echter geen bezwaar, aangezien de fotodiodes

waarmee het gereflecteerde licht moet worden gedetecteerd ( Si

liciumPINdiodes ) hun maximale responsie juist in het infra

rood gebied ( 900 nm ) hebben.

Het gebruik van infra-rood licht heeft als bijkomende voordelen

dat de proefpersoon er niet door wordt afgeleid ( hij ziet het

niet) en dat het licht van TL-buizen ( dat geen straling boven

de 650 à 700 nm bevat) kan worden weggefilterd door de fotodio

des van infra-rood filters te voorzien ( Wratten Gelatin filter

No. 87, Kodak ).
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3. Uitvoering.

Zoals in paragraaf 2.3. reeds is uiteengezet, is de combinatie

van infra-rood emitter ( als lichtbron) en fotodiode ( als de

tector ) de meest practische. De uitvoering van de gemodificeerde

limbusreflectiemethode kan nu als volgt schematisch worden weer-

gegeven:

•

4~--[~'------11 5::MI
--.n...JL
3000 Hz

TOPS?

:bE.TE..CT•

Fig.2 Schema van de gemodificeerde Limbusreflectiemethode

Een stroombron, die met een blokvormig signaal van 3000 Hz ge

schakeld wordt, stuurt een infra-rood emitter ( IRE ). Het infra

rode licht wordt via een glasfiber F, waarvan één uiteinde recht

hoekig is, naar een lens L geleid. Via deze lens L wordt het

rechthoekige fiber-uiteinde scherp op het oog afgebeeld, z6 dat de

afbeelding beide iris-sclera overgangen bestrijkt. Via twee foto

diodes, die ieder één limbus" zien ", wordt het gereflecteerde

licht gedetecteerd. Het elektrisch signaal van de foto-diodes wordt

via selectieve versterkers ( 3000 Hz.) op een verwerkbaar niveau

gebracht. Oogbewegingen komen nu tot uitdrukking in amplitudemodu

laties van het aldus verkregen 3000 Hz signaal.
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Door toepassing van een topspanningsdetector ontstaat een gelijk

spanning waarvan de grootte een maat is voor de totale gereflec

teerde intensiteit aan één sclera-iris overgang.

Door de twee gelijkspanningen bij elkaar op te tellen, resp. van

elkaar af te trekken, ontstaan gelijkspanningen waarvan de grootte

een maat is voor de verticale resp. horizontale oogpositie. Het

schema zal nu meer in detail worden besproken.
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3.1 Het elektrisch gedeelte.

A. De lichtbron

De gekozen infra-rood emitter is de ME-5 ( Monsanto ) die de

grootste lichtopbrengst heeft van de op dit moment verkrijg

bare infra-rood emitters ( zie ook bijlage 1 ). De gebruikte

emitter is voorzien van een lens, waardoor het uitgezonden

licht sterk gebundeld wordt ( zie bijlage 1). Het uitgezonden

vermogen bedraagt ca. 12 mw ( uitgezonden in een smalle band

rond 900 nm ), wanneer de stroom waarmee de diode wordt ge

stuurd 1A bedraagt. Deze stroom wordt geleverd door een ver

mogenstransistor ( 2N 3055) die met een frequentie van 3000 Hz

open en dicht wordt gestuurd (zie fig.3)

iN ~o55

Fig.3 Schakeling van de intra-rood emitter

Het blokvormige 3000 Hz. signaal wordt verkregen via een as

tabiele multivibratorschakeling die is opgebouwd met twee

NAND-poorten. Het aldus verkregen signaal wordt via een ver

sterker, waarvan de versterkingsfactor instelbaar is, toege

voerd aan de basis van de vermogens transistor die is opgeno

men in een Darlington-pair ( hoge ingangsimpedantie ) om de

versterker niet te belasten. De voor de NAND-poorten benodigde

voedingsspanning ( 5 volt) wordt verkregen via de spanningsre

gelaar fLA 723 C. Het complete schema is gegeven in bijlage 2.
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B. De detectie-schakeling.

De gevoeligheid van de gebruikte

bedraagt 4 fA/ rfJW/ cm2 ( voor À
gegevens ook bijlage 3.

foto-diode ( Monsanto MD 2 )

= 9000 î ). Zie voor verdere

Uitgaande vab deze gevoeligheid en van een door de infra-rood

emitter uitgezonden vermogen van 12 mW kan berekend worden dat,

teneinde oogbewegingen van ca. 1° nog te kunnen registreren,

stromen in de grootte-orde van 5 nA gedetecteerd moeten kunnen

worden ( zie bijlage 4 ). Deze signaalstromen zijn groot t.o.v.

de optredende ruisstroom van de foto-diode. De ruisstroom kan

berekend worden met de formule voor" shot noise": i2=1q,.I.~f.

Hierin is i de ruis stroom, A f is de bandbreedte van het sys-

teem, I is de gelijkstroom. In ons geval ( diode in sperrichting)

is I gelijk aan de donkerstroom : 2,5 nA. De bandbreedte van

het systeem wordt beperkt tot een band rond 3000 Hz, dus ~ f ~

1000 Hz. Met deze gegevens is te berekenen dat de ruisstroom on

geveer 1 pico-ampère bedraagt. Over een weerstand van 1MLl le-

vert dit een spanning van 1 ~". De ingang van de detectie-scha

keling is uitgevoerd met een Field-effect transistor, teneinde

een hoge ingangsimpedantie te verkrijgen. Hierdoor was het moge

lijk een weerstand van 1 Mflals gate-weerstand in de schakeling

op te nemen. De weerstandswàarde van de gate-weerstand mag niet

te hoog worden gekozen, omdat de thermische ruis van de weerstand

dan niet langer verwaarloosbaar klein is t.o.v. het meetsignaal.

In de praktijk bleek een waarde van 1 M~ het best te voldoen.

De signaalstromen leveren over deze weerstand een spanning van

ca. 5 m" • Met behulp van een selectieve versterker, waarvoor

van de operationele versterker ~ A 725 gebruik is gemaakt, wordt

dit signaal ca. 300 x versterkt ( zie bijlage 5 ). De fA 725 is

gekozen op grond van zijn voortreffelijke eigenschappen ( " low

noise", hoge ingangsimpedantie, hoge open-loop versterkingsfactor).

Om ook snelle oogbewegingen te kunnen volgen moet de versterker

werken in een band, met een breedte van ca. 300 Hz, rond de 3000 Hz.

piek.
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Nadat het aldus verkregen signaal door een filter van eventuele

100-Hz. rimpel is ontdaan, wordt het via een dubbelfasige topspan

ningsdetector omgezet in een gelijkspanning waarvan de grootte een

maat is voor de totale reflectie aan een iris-sclera overgang.

De 6000 Hz rimpel die nog in dit signaal aanwezig is, wordt via een

filter geëlimineerd. Na de topspanningsdetector is nog een gelijk

spanningsversterker in de schakeling opgenomen. In het ene kanaal

is de versterking ingesteld op 5x. In het andere kanaal is de ver

sterking instelbaar tussen 4x en 6x, dit om eventuele verschillen

tussen de beide kanalen ( bijvoorbeeld t.g.v. niet geheel identieke

foto-diodes) te kunnen compenseren. De aldus verkregen gelijkspan

ningen worden nu bij elkaar opgeteld, resp. van elkaar afgetrokken.

De uiteindelijke signalen zijn een maat voor de verticale, resp.

horizontale oogstand. D.m.v. een potentiometer kan het gelijkspan

ningsniveau aan de ingang van de sommatieschakeling verschoven wor

den; dit om de gebruikte versterker niet te oversturen. De verster

king van het" horizontaal " en " verticaal" kanaal is instelbaar.

Hierdoor is het mogelijk de gevoeligheid voor horizontale en verti

cale oogbewegingen op de juiste waarde af te regelen. In bijlage 5

zijn de elektrische schema's getekend en de belangrijkste grootheden

vermeld. Het bleek noodzakelijk te zijn de uitgangen van laagdoor

laatfilters te voorzien om ongewenste storingen te elimineren ( zie

ook bijlage 6 ). Deze storingen zijn waarschijnlijk te wijten aan

de ruis van de ingangsweerstand van 1 M. In hoeverre deze filters

de mogelijkheid tot registratie van snelle oogbewegingen beperken

zal besproken worden in hoofdstuk 4. De uitlezing van het" hori

zontale" en het" verticale " kanaal kan plaatsvinden via een os

cilloscoop met ingangen voor horizontale en verticale deflectie, of

een tweekanaalsschrijver.
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3.2, Het optisch gedeel te.

Zoals reeds is beschreven, ontstaat de rechthoekige lichtvlek

op het oog door het licht van de infra-rood emitter door een

glasfiber te leiden waarvan één uiteinde een rechthoekige

vorm heeft. De fiber waarvan bij de metingen gebruik is gemaakt

is een Fibrox fiber ( materiaal: kwartsglas, ~ = 2 mm, recht

hoekig uiteinde 0,5 x 6,0 mm ). Met behulp van twee micros

cooplensjes wordt de rechthoekige lichtvlek scherp op het oog

afgebeeld. Het uiteinde van de fiber en de microscooplensjes

zijn bevestigd in een korte kijker die is opgesteld op een ta

feltje dat in drie, onderling loodrechte richtingen verstel

baar is. Hierdoor is het mogelijk de lichtvlek nauwkeurig en

scherp op het oog af te beelden.

De plaats van de foto-diodes t.o.v. het oog is zeer belangrijk

voor een goede ( lineaire ) meting van oogverdraaiingen. De

foto-diodes moeten een verschuiving van de iris-sclera over

gang detecteren bij oogdraaiingenj hun hartlijn moet dus onge

veer samenvallen met de verbindingslijn van het rotatiemiddel

punt van het oog en de limbus. Dit is schematisch in de vol

gende figuur aangegeven.

fOTODioDE

.
c:-UMBUS

"'"~
De foto-diode mag slechts één iris-sclera overgang " zien "

en mag dus niet te ver van het oog geplaatst worden. De afstand

tussen de foto-diodes en het oog kan als volgt worden berekend:
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Als de maximaal te registreren oogdraaiing 30 0 bedraagt, dan ver

schuift de limbus over een afstand 6X ='î .%
Deze verplaatsingAX moet gedetecteerd kunnen worden door de foto

diode, die een openingshoek ( hoek, waarbij de relatieve responsie

vld foto-diode tot 70% is gedaald; zie ook bijlage 3 ) van 20 0 heeft.

Voor de foto-diode geldt dus: A X::; r1. .1l"';g
r2. =r, · 1t~6 = r,.~ =Ie",In •

11".9 ""-
Hieruit blijkt dat de diodes zeer dicht bij het oog moeten worden

geplaatst. Dit is praktijk gerealiseerd door de diodes te bevesti

gen aan de kijker waar ook de fiber en de microscooplenzen in zijn

bevestigd.

De complete opstelling kan als volgt schematisch worden weergegeven:

009

/

/ fOTODiODE.

~e.C,",THOE.\<\(7
UiTEiNDE.

. ....E1BE.R

De opstelling zoals die in praktijk werd toegepast is op onderstaan

de foto afgebeeld:
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4. Meetresultaten.

De opstelling waarmee alle volgende registraties zijn gemaakt

is afgebeeld op de onderstaande foto's:

Op de linker foto is duidelijk te zien hoe het hoofd vld proef

persoon d.m.v. een hoofdsteun is gefixeerd.

Op de andere foto is een bord van 1x1 m afgebeeld wR8rop een aan

tal lampjes zijn aangebracht.

Wanneer dit bord op 1.80 m afstand van de proefpersoon is opge

steld, correspondeert de afstand tussen twee opeenvolgende lamp

jes met een oogdraaiing van 3°.
De lampjes kunnen d.m.v. drukknoppen op een bedieningspaneel

worden ingeschakeld. Op deze manier kunnen, wanneer de proefper

soon de opdrRcht heeft naar het brandende lampje te kijken,

sal~cades van verschill ende lèngte worden geïnitieerd.

4.1. Het "horizontale" kanaEll.

Allereerst werd het "horizontalè" kanaal onderzocnt op gevoelig

heid en lineairiteit.

Voor het onderzoek na8r de lineairiteit van het kanaal werd de

uitganBssp8nninf ervan geregistreerd als functie van de oagstand.
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De resultaten zijn vermeld in onderstaande tabel (3 achtereen

volgende runs bij dezelfde proefpersoon):

t.o.v. " recht vooruit" V horiz. in Volts

oogstand ino

- 15 - 1 ,85 - 1 ,60 - 1 ,75

- 12 - 1 ,80 - 1 ,10 - 1 .10

- 9 - 1 ,10 - 0,70 - 0.90

- 6 - 0,45 - 0,45 - 0,35

- 3 - 0.25 - 0,25 - 0.10

0 0 0 0

+ 3 0.20 + 0.20 0.20

+ 6 0.40 + 0.45 0.35

+ 9 0.70 + 0.65 0.50

+ 12 1.45 + 1 .60 0.75

+ 15 + 2.30 1 .00

OOG-STAND

'N 0

''1 '596

-1

-2.

1

-, 5 - , '1. -9 - b

Deze waarnemingen kunnen ook in een grafiek worden weergegeven:

tVtVl~. \N VOL.TS
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llit deze waarnemingen kunnen we concluderen dat in een gebied van -~o

tot -ll)O de registratie een redelijk lineair verband te zien ge~ft

tussen de uitgangsspanning van het horizontale kanaal en de oogstand.

De afwijkingen die optreden bij grotere oogverdraaiingen, kunnen wor

den toegeschreven aan de beperkte afmetingèn van de lichtvlek (in de

uiterste standen vlh oog bestrijkt de lichtvlek niet meer de beide

iris-sclera overgangen) en de beperkte openingshoek vld fotodiodes.

Om de gevoeligheid van de schakeling te onderzoeken werden saccades

van 1° aangeboden:

.1
,
~__"k~'_"'__-':~_' :~_"'_
f . -
I

;"~,,.

~. -"'~ ,,-t,·," ..,

.\~i0~"'-~ ------------

~.-AA"'.).
r",_-.,~~··"Y~... .'."'" ,-" -, ' .... ,'"

I

t
l>-:
l.

Ioogbeweging

'. \

, . '1

,

j .,

l&,
1,.4 '-t'

t~~-~;'~~·
:'.,'

!:"!~ .

aangeboden

signaal

papiersnelheid 20 mm/sec

=O~J8 uit de registraties blijkt is het systeem in sta~t saccades

v?n 1 D te registreren.

;':e'::'K 0:,.1 dn.t, tijdens de l'eriode wnarin de proefpersoon zijn blik

fix~ert op ~~n laopje, het oog de neiging heeft te gaan driften.

['ok je micro-oogbewegingen zijn duidelijk wa~rneembaar op het signaal.
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Om te onderzoeken of de schakeling ook in staat is om bij saccades

kwantitatieve informatie te leveren, werd een saccade van 12° gere

gistreerd bij een papiersnelheid van de tweekanaalsschrijver van

100 mml sec:

.. !

:·-:tt~;Tl·i

"','.1 :'; 1,', . :.;: :~; 'i~~;T~
ij:+·

~-f--~--f-"~? ..; .;i::··;'~'
~ ?' '...- "lt-'!

ti,: .. :~Li~~;flhLiu,,","2J~JLifh;:gl~:fc~]~"'I':'r~ ... _,

i·i
j.,:--

:,j.._- ..

oogbeweging i

aangeboden

signaal

C~nclusie: Uit de registratie blijkt dat de reactietijd ( delay )

150 à 200 msec bedraagt. Dit is in overeenstemming met

de uit de literatuur bekende waarden ( 2 ) .

Ter vergelijking met de door Stark gepubliceerde grafieken (2) ,

werden nu nog eens saccades en volgbewegingen van ca. 10° geregis

treerd.
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stark:

00 I' 20

TIME 15EC)

( I)

.. ••

Eigen registratie:
f:i+jr~ii·tdfüt}::;:.

oogbeweging

aangeboden

signaal
f'

saccade van 12 ,papiersnelheid 20 mm/sec.
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Volgbewegingen:

stark:

z
Q
'::
U>

~
I
LU

"ct:
Cl •
I- +,

o 2 3 4 !l 6
TIME (SECI

7 8 10

Fig. 9. Eye movement records for rracking of sinusoidal target morion
at 0.5 cycle/sec.

Eigen registratie:

o
20 horizontaal

papiersnelheid 5

o
20 horizontaal

papiersnelheid 20 mm/sec.
,~=----'"~cc-...._~-~c_ .~_~ ~

-- ---->~--_.-_....
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De registraties van Stark en de eigen registraties vertonen een

grote mate van overeenkomst.

Merk op dat, tijdens de volgbeweging (sinus), zowel de corrigerende

saccades als de gladde, continue bewegingen aanwezig zijn.
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4.2. Het"verticale" kanaal.

In tegenstelling tot de situatie bij horizontale oogbewegingen,

zal het verband tussen verticale oogstanden en het uitgangs

signaal van het "verticale" kanaal niet lineair zijn.

Dit is een gevolg van het feit dat de overgang tussen iris en

sclera niet volgens een rechte lijn verloopt, maar cirkelvormig

is. Zie ook de gearceerde gedeelten van onderstaande figuur,

die de veranderingen van het verlichte deel vld sclera aangeven

bij verticale oogbewegingen.

Om na te gaan of het "verticale" kanaal ( afgezien van

lineairiteit) geschikt is om verticale oogbewegingen te regi

streren, werden saccades van verschillende grootte aangeboden.

De resultaten zijn hieronder weergegeven.
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12° saccade verticaa1,papiersnelheid 20 mm/sec.

6°saccade verticaa1,papiersne1heid 20 mm/sec.

o
1 saccade verticaal,papiersnelheid mm/sec.
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Uit deze registraties blijkt dat ook verticale oogbewegingen met

deze meetopstelling nauwkeurig geregistreerd kunnen worden. Ook

de gevoeligheid voor kleine bewegingen ( 1 0
) is meer dan voldoende.

Zoals uit de registraties blijkt, komen externe storingen sterker

tot uitdrukking in het " verticale " kanaal dan in het " horizon

tale " kanaal. De oorzaak hiervan moet gezocht worden in de wijze

waarop het meetsignaal in de verschillende kanalen wordt verwerkt.
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4.3. Meting van overspraak tussen het" horizontale" en het

" verticale" kanaal.

Teneinde de overspraak tussen de beide kanalen ( kwalitatief)

te kunnen bepalen, werden horizontale resp. verticale saccades

aangeboden, waarbij het uitgangssignaal van beide kanalen werd

geregistreerd.

De instelling van beide kanalen was bij alle metingen dezelfde.

12° Horizontale saccade:

horizontaal

kanaal

• j ~

,- , •.,,)_.,.~ <:" ~"'''''-.' •

. ':::;~:~'l
._., i ·:f'-:·U.:~~+··C".: .

[lr I

.:'-. . 't

verticaal

kanaal
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12 0 Saccade verticaal:

horizontaal

kanaal

verticaal

kanaal

Uit de registraties blijkt duidelijk dat de overspraak tussen

de beide kanalen vrij aanzienlijk is.
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4.4. De registratie van horizontale en verticale bewegingen.

Teneinde informatie te verkrijgen over het gedrag van het sys

teem bij registratie van zuiver horizontale en zuiver verticale

bewegingen, werden dergelijke bewegingen m.b.v. een oogmodel

gerealiseerd. Het gebruikte oogmodel kan roteren om een verti

cale as en langs deze as transleren. Op onderstaande foto is

de meetopstelling weergegeven.

Zoals reeds is uiteengezet in paragraaf 5 C, zal er tussen het

11 horizontale 11 en het 11 verticale 11 kanaal een aanzienlijke

mate van overspraak bestaan. Dit komt ook duidelijk tot uitdruk

king in de onderstaande opnamen. Hierop zijn bij verschillende

verticale 11 oog "-standen horizontale 11 oog "-bewegingen weer

gegeven en bij verschillende horizontale 11 oog "-standen verti

cale 11 oog "-bewegingen. De registraties betreffen een groot

m~etgebied (linker foto) en een klein meetgebied ( rechter foto).
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Gevoeligheid: horizontaal 0,2 V; C:al horizontaal 0,1 V; cm

verticaal 0,5 V; cm verticaal 0,1 Vi cm

Meetgebied: horizontaal 20° horizontaal 5°

verticaal 12° verticaal 3°

We zien dat er een grote mate van overspraak is bij verticale oog

bewegingen naar het " horizontale " kanaal ( de " verticale "

lijnen lopen niet parallel ). De overspraak van het" horizontale"

naar het " verticale " kanaal is aanzienlijk kleiner. In een klein

meetgebied is de overspraak overigens minder significant. De oor

zaken van de optredende overspraak moeten gezocht worden in de ver

tekening van de lichtvlek op het bolvormige oogoppervlak, de gedeel

telijke refractie aan de cornea en het feit dat de responsie van

de fotodiode sterk richtingsafhankelijk is.
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5. Conclusies en suggesties.

Door de optiek aan het hoofd van de patiënt te bevestigen ( op

brilmontuur ) kan de storende invloed van zijdelingse hoofdbewe

gingen verder worden beperkt. Overigens leent de bestaande appa

ratuur zich nu reeds voor registratie van oogbewegingen, zowel

in horizontale als in verticale richting. De gevoeligheid is in

beide richtingen zeer behoorlijk ( beter dan 1° ). Lineairiteit

mag echter alleen in horizontale richting verwacht worden (deze

beperking is inherent aan de meetmethode ). De bandbreedte van

de apparatuur laat ook registraties van snelle bewegingen toe.

Voor de registratie van absolute oogposities ( XY - vlak) lijkt

de methode, althans in de huidige vorm, minder geschikt. Een

definitief oordeel hierover kan pas worden geveld als het optisch

gedeelte van de apparatuur op enkele punten is gecorrigeerd

( betere fotodiodes, optimale plaatsing van optiek ten opzichte

van het oog ).

Samenvattend kunnen we stellen dat de ontwikkelde apparatuur

vooralsnog geschikt is voor kwantitatief onderzoek naar horizon

tale, doch slechts kwalitatief onderzoek naar verticale oogbewe

gingen, dit met een nauwkeurigheid die beter is dan 1° •
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PRODUCT DESCRIPTION

The ME2 and 2A are diffused planar gallium arsenide diodes mounted on a TO-5 stud header with a low • dispersive
epoxy lens. The ME5 and 5A are identical diodes in the same mount, but with a high co/limating lens.

PACKAGE DIMENSIONS FEATURES & ApPLJCATIONS

ME2 110-5 SJUD HEADERI
ME2A

MES IJD-5 STUD HEADERI
ME5A

• Top value in mW /$
• Ultra high output power
• Fast switching time
• Choice of lambertian 01- collimated radlation pattern
• Long life--solid state reliability
• Rugged, compact and lightweight

•
The ME2 and ME5 series are large area illuminator sources of IR
for industriai and military applications such as:

• Card or tape readers
• Silicon detector companion source
• Intrusion alarm
• Electrical isolator
• Optical shaft encoder
• Optical counters and sorters

• AGC

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Power dissipat-ion @25°C case temperature
Derate Iinearly from 25°C .
Storage and operating temp .
Continuous forward current (note 3)
Peak forward current (note 3) (lIlS pulse width 300 pps)
Reverse voltage .

ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS

(25" C Case Temperature Unless Otherwise Specified)

.......3 W
. .. 40 mW/C
_55°C to 100°C

.2 A
25 A
.3 V

CHARACTERISTICS

Total extel nal radlated power (see note 1)
ME2A
ME5A
ME2
ME5

Peak emi'o'olon wavelength
Speet!,ll line half wldth
F Ol w,nd vol tage
Capacit,lnce
L.lght I ''>e time or fall time
Reverse breakdown voltage

MIN.

7.5

10

3.0

TYP.

9.0
14
12
18

900
40
1.3
750
10
5

MAX.

1.5

TEST
UNITS CONDITIONS

mW IF~l.O A
mW IF~2.0 A
mW IF~l.O A
mW 'F~2.0A

nm
nm
V IF~l.O A
pF V~O

ns
V IR~30!JA
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TYPICAL THERMAL CHARACTERIST/CS

Thermal I C\I\l,\l1\ l' IUI1LlIUI1 tn case (H Jld .

W~Vt~lengtll temperJture coefflcicnt (C:lse tempcrJture)
Forward voltage temperJlure cocfficienl .

.. 25°Cf'N

. .28 nm/C

.-1.8 mV/C

TYPICAL ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTIC CURVES

(25°C Free Air Temperature Unless Otherwise Specified)

/.I.S
/.I.S

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
PULSED FORWARD CURRENT (A)
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// ~ lms
/././

//./
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/
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~
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UJ
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;J<

Figure 1 % Re/ative Power Output

vs. Case Temperature
Figure 2 Power Output vs. Forward Current Figure 3 Peak Output Power vs.

Pu/sed Forward Current·
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FORWARD VOLTAGE (V)

0

l?0 1/
~V

'-

0

//
0

~
0

/I I
0--ME5 v: IME5A
0

1/!I
/ / ~gA I I I

0 I I

/ V
10 20 30 40 50 60 70 60 90

CONE OF HALF ANGLE. t-)

10

10

8
a:
UJ
~ 7
o..
0 6
UJ
I
< 5
Ci
;i4
u
030
;J<

2

70"

40"

SOc

l±::±=±=:E~±::::f±=±::::±::::±J 90
0
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Figure 4 Forward Current vs. Forward Voltage Figure ~ Spacia/ Distribution Figure 6 Percent of Radiated Power

into Cone of Half Angle e

NOTE5

1. The total external radiated power output measurements are made with a Centralab 2A solar cell terminated into a
10!, impedance.

2. TIJe curves in Figure 1 are normalized to the power output at 25'"C to indicate the relative efficiency over the
operating tL'mperature ral1ge.

3. Units must bI' sufficiently heat -sinked with input currents above 150 mA.

o



B~lage 2: Opbouw van de stroombron voor de infra-rood emitter

a) Oscillator met NAND-poorten CF 7400)
3000 Hz~

"pulse-shaping"

R

met C=C l =C 2
R=Rl +R3
Rl =R2

Rl =lk5

R3=200 ..n..
Cl=O,l J!F

b) 5-Volts voeding voor NAND-poorten met de spanningsregelaar

+ 12 volt MA 723 C

V+ VcVref Vout

Rl
Vz R = 10..n.sc

Cl 5 Volt

N.l. Cs
P

R3
Cl =100 pF

R2

RI R2
Rl=0, 75 k.n.

R3=
Rl +R2

R2=2k2
p = 500.fL
R3= 500-0-



c) Versterker voor 3000 Hz signaal van de oscillator

20 k

56.!l.

220 pF

volt

d} Vermogenstrap voor de infra-rood emitter

+ 12 volt

B

:B

Be

2N 3055

R= 3,3 -CL

ME5
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~onsanto
SILICON PIN PHOTODIODE
OIFFUSEO PLANAR

MD1

pA/mW1cm 2

pA/mW/cm2

• These devises are recommended for applications in high speed

optical switching, laser detecting, optical encoding, intrusion

alarm or warning, process control, and industrial contro!.

• Responsive To GaAs Sources 4.0

• Responsive To Tungsten Sou rees 1.6

• Optional Flat Lens or Built-in Optics

• Standard Transistor Package For Easy Handling and Mountlng.

MD 2
• Fast Response 3ns

Features
213"

.207"

2ds"

~Ê:~u=i~~~
lT-J019' 048"

<Ö>33"016"
(2 LEAOS)

"-.~
450 .036"

WINDOW
120" OIA.

ONCl\~
I ,178" I

ANODE CATHODE ANOOE
INSULATEO CONNECTED INSULATED

TO HEADER FAOM TO HEAOER FROM
~ 100" HEADER. ~ 100" HEAOER.

NOn> LEAD 2 OMITTED NOTE LEAD 2 QMlTTED

NQTE: ACTIVE AREA--.OOS8 CM~

'hyslcal Oimansions
713"

IlD 1

Absaluta
Maximum

Ratings
Maximum Storage and Operating Temperature

Maximum Lead Solder Time @ 260°C (See Note 1)

Power Dissipation @ 25°C Ambient Temperature

Derate Linearly From 25°C

Reverse Voltage

-55°C to150oC

7.0 s

300 mW

2.4 mW;oC

50 volts

Electra-Optical MIN. TYPICAL MAX. UNIT TEST
Characteristics

CONDITIONS

Breakdown Voltage 50 volts 'R = 10pA

Dark Current (See Note 2) 2.5 10 nA V R =20 volts

Dark Current at 100°C 200 nA V R = 20 volts

Capacitance 8 pF V R =20 volts

f = 1.0 MHz
Sensitivity

pA/mW/cm2MDl .6 .8 28750 K

(See Note 3) V R = 20 volts

MD2 1.2 1.6 pA/mW/cm 2 28750 K
(See Note 3) V R = 20 volts

MDl 1.5 2.0 pA/mW/cm2 À = .9 microns

(See Note 4) V R = 20 volts

MD2 3.0 4.0 pA/mW/cm 2 À 7 .•9 Microns
(See Note 4) V R =20 vo(ts

Rise Time 3 ns V R =20 volts

RL =50n

•
...
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SiLICON PIN PHDTOCICCe MQ1

Moe

---_._-----------~_._---

al EI .... otro-Optical ChuractorÎotico Curvos

c: Froo Air To.npoI'LJturo Unlouo Othorwiuo Spocifiodl

FIf/f.If~ Vff

AngullJl AltgnmtuU

'J(~ ~XIS ()f 1774~lmlJlT' rnJm",r~ S~II bt' W/fnm iJ IIfJ c:onr
~ri'l rr'rt»nctl co r~ CM'",'.lO' of r~ de'nc:r

.,,

=-~=-=---=- _ _ -.1-
---

". • 10" MAX.

•
'Ie leads of the device were immersed in molten salder,
~ated to a temperature of 26rfJC, to a point 1/16 inch
om the body of the device per MIL-S-150.

easured under dark conditions H':;;; 1.0 IlW/cm2

ldiation flux intensity (H) o(of 5.0 mW/cm 2) as emitted
'm tungsten filament larr J operated at a color
77perature of 281~K.

4. Measured with a GaAs light source at .9 microns
with a radiation flux density of 3 1TM6tt/cm2.

5. Rise time - the time required for the current
pulse to rise from 10% to 90% of its maximum

amplitude.

.;.,.,:
s «ftg'"i* 'ft'? «ti- etr

Techmation NV Gebouw 64 Schiphol - Oost Telefoon 020 - '73727

t



Bijlage 4 Berekening van de signaalstromen van de foto
diodes bij kleine oogbewegingen.

Teneinde de grootte-orde van de te verwachten signaalstromen
van de PIN-diodes te kunnen bepalen,wordt uitgegaan van de
volgende gegevens en aannamen:

Uitgestraald vermogen van de LED
Rendement van de optiek
Afmetingen van de lichtstreep op het oog
Gemiddelde reflectantie van de
irido-sclerale grens = r
Reflectantie van de sclera = r l
Reflectantie van de iris = r 2
Minimaal detecteerbare oogdraaiing

12 mW.
25 % (aanl!lla.IDe ),
1 x 15 mm2

50 % (aanname)
60 % (aanname)
40 % (aanname)
1°

Berekening van het rustsignaal van de PIN-diode- - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - --
Uitgaande van een door de LED uitgestraald vermogen van
12 mW en een rendement van de optiek van 25 %,is het op
het oog vallende vermogen 3 mW.
Dit valt op een strook van 1 x 15 mm2 •

De irradiantie van deze strook is dus:

3.10-3 2 2
--~~- = 2.10- W/cm

0,15

Bij een gemiddelde reflectantie van de irido-sclerale grens
van r,vinden we voor de emittantie van deze strook:

Voor een strook met lengte L en breedte b is de emittantie
per lengte-eenheid nu gelijk aan: I = b.B



\'----\~f\_~~'b
I /

h I /

I /

: /
IcC/

-2.
~~ PIN-diode

De irradiantie op de PIN-diode is nu:

E = 2 ( ...1- (0< + 1 sin 20<))
2h 2

(Zie voor de afleiding van deze formule bDlage 4 b)

Nu is : I = 0,1 x 10-2 = 10-3 W/cm2

h = 2 cm.
0< = bgtan ~55 = bgtan 0,3750

sin2cX = sin 41
0 = 0,64

o
= 20 30' = 0,35 rad.

10-3 2
E = -2-- (0,35 + 0,32 ) W/cm -2 / 2= 33.10 mW cm.

De respons van de PIN-diode bij 900 nm. is
Het rustsignaal van de diode zal dus zDn:

-2i O = 33.10 .4 pA = 1,3 J-lA

4 ~A/mW/cm2

~e straal van de oogbol is Roog = 1,2 cm.
1 =Tr/180 = 0,017 rad.
Bij een oogdraaiing van fverschuift de limbus dus over
een afstand A s = R x 0,017 cm = 0,021 cm.oog

o
De verandering in de ruststroom,bij een oogdraaiing van 1 ,

bedraagt dus: i =io.(ri-r2).~s=1,3xO,2xO,02~A = 5 nA



I
I
I //
I 0( /1 /
I~I /
I Nil ~/ /

I If /
J.!!!/ /
Il/

~

/

Stel de emittantie van de strook AB per lengte-eenheid,
loodrecht op het oppervlak,is gelijk I.
Stel dat het oppervlak een perfecte diffusor is (cosinus
straIer ) .
De irradiantie op een punt 0 loodrecht onder A,tengevolge
van een elementje x van de strook is:

dE = cose •cose

De term cosinus9 komt tweemaal in de formule voor; de
eerste maal vanwege de invalshoek bij 0 en de tweede maal
vanwege de cosinusregel werkend in de bron á x.

Nu is :

en

r h=
cose

A x r.de=
cose

=

dEzodat = I.h./19
h 2

cos2e ·

E =]'i · cos
2
e.dO =

o

I 2h .cos a.de

I ('0( I . 20()2!i' + '2 sJon



De berekening van de irradiantie in een gegeven punt,b~

gebruik van een l~nvormige bron,is uitgebreid beschreven

in:

H. Keit~ Lichtberechnungen und Lichtmessungen (EH 6704)

J. Jansen: Verlichtingstechniek (EH 4601)



Bijlage 5 : Elektrische schema's van de detectieschakeling

a) De voorversterker

220 pF

10k 10k

1 M
MD2

I
+

725

22k

\1'1

\1, OOrF 200.n.. E
I----II-------J ~

O.5pF 22k-~ 120 rf 47..tl-

_ -1 V

ï
470.n.

+12 volt

MPF 107
\fo

r---------,.........

+ 12 volt

=%
= 2>00

~o = 3200 Hz

3 dB - punte." ~ 3015 Hz ,3>~ 2.5" Hz

b) Het hoogdoorlaatfilter (bromfilter)

100.!l-

1(=Skn
c ='5 hf

~o; 2 ft'Re =. 2. kHz

"R, = 'YVî
Rl ='1'2. R



c) De topspanningsdetector

f

+6 volt

Ik

OC 140

OC 140

33kpF

d) Rimpelfilter (laagdoorlaat)

G
220 pF

-12 V

100.n..

H

R= 10k
C= 33kpF

f - 1 =500 Hz
0- 2n:RC

Ci=V2 C

C2=c;v'2



e)Versterker (instelling uitgangsspanning)

H

39k

10k

pF

56.n.

f) Het "horizontale kanaal"

10k

+12V

lk5

-12V

INVERTER

10k



g) Het "verticale kanaal"

10k

lOOk \.----c~

Vshift

10k

10k

10k

+

10k

I AX.(VA+
220pF VB+

VshJ

INVERTER



Bijlage 6: Laagdoorlaatfilters aan de uitgang van de kanalen

lk5

100..n.

-12V
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