Weer een recept voor een orgelboek scanner!?!?
Een recept, inderdaad meer niet.
Toepassing van lichtcellen is een alternatief als je niet mechanisch wilt werken. Helaas zijn
die dingen over het algemeen 5 mm en soms ook nog 3 mm. Maar om die op een steek van
3.5 mm te laten werken is geen kleinigheid.
Daarom heb ik wat ge-experimenteerd met fiberkabel. 2.3 mm uitwendig (afscherming) en
een fiber kern van iets meer dan 1 mm. Gaatjes van 2.3 mm op een steek van 3.5 mm boren is
goed te doen. Op deze manier heb je een leesvenster van 1.2 mm
Aanvankelijk dacht ik er snel uit te zijn. Ik had nog kabel liggen en ook nog wat IR (Infrarood) zenders en ontvangers vanuit de tijd dat ik probeerde op die manier data te versturen.
Later bleek de zender led niet nodig te zijn omdat ik een eenvoudige IR lichtbalk onder het
boek hield en dat werkte net zo goed. Tot mijn schrik ontdekte ik dat de inmiddels 6 jaar oude
ontvanger niet alleen moeilijk meer aan te schaffen is maar ook nog schreeuwend duur
geworden is. Orospronkelijk bij Conrad in 2006 € 1.95 en nu op een adres voor meer dan € 7.
Als je dan een boekje van 32 sleuven wilt scannen ben je een vermogen kwijt.
Hoe dan ook als je die uitgave wilt doen is de rest inderdaad heel eenvoudig. Deze dingen kun
je gewoon zoals een toets-schakelaar gebruiken van een Midi-interface zoals bv de Doepfer.
Ik ben op zoek gegaan naar alternatieven en ik heb er nu een die weliswaar wat meer werk
kost maar wel veel goedkopen. Per sensor kom ik nu op € 0.83.
Ik heb een en ander uitgeprobeerd maar ik heb zelf zo’n ding niet nodig dus weet ik nog niet
of ik de zaak nu direct al verder af maak.
Hierbij dan een overzicht van de stand van zaken:
Hier een prentje van mijn test opstelling:
De leesplaat met
2.3 mm gaatjes
steek 3.5 mm ligt
vlak op het boek
en de IR lichtbalk
er onder. Achter de
staande wand
zitten de
lichtcellen. De
aandrijving is hier
een stappermotor
maar kan uiteraard
met elke andere
aandrijving mits de
snelheid constant
is

Op dit prentje dan wat schematische details.

Als je op de een of andere manier de SFH 350 op de kop
kunt tikken ben je zo klaar. In de kop ervan zit een opening
waar je de Fiber kabel direct kunt insteken, de draadje naar
de interface en als je het boek onder de scanplaat door kunt
halen krijg je de midi sigalen direct op je PC.
In de goedkope
oplossing heb ik een
IR diode gebruikt.
Deze heeft ook een
vlakke kop en is
speciaal voor de
Fiberzaak gemaakt. Er
moet alleen wel een
transistor aan worden toegevoegd. Dus wat meer
soldeer werk maar daar hoef je geen hogere wiskunde
voor te snappen (ik ook niet trouwens!!)
Let op dat de IR diode een lange en een korte poot
heeft, de lange komt aan de middelste poot van de
transistor. De transistor heeft een platte kant en die leg
dan net onder de IR diode met die platte kant op de
pootjes.
Op de volgende prentjes laat ik zien hoe je de
transistor rechtstreeks op de IR diode kunt solderen,.

ik

Eerst de transistor er opleggen (platte kant op de pootjes van de diode.

Middelste en rechtse twee aan elkaar solderen, middelste pootje kort afknippen, op het linker
pootje een zwarte en op de combi rechts de rode. Tules erover heen schuiven en de zaak zit..
Die hele rimbam kan natuurlijk ook op een aparte print gezet worden.
Als je een Doepfer gebruikt gaat de rode draad naar de collectieve + en de zwarte naar de
aansluiting van de betreffende noot.
Ik heb zelf een heel oude schakeling van JDP gebruikt (is nu in een moderne vorm kant en
klaar bij hem te koop kijk maar bij Midiboutique € 55.- Het ding is wel goedkoper maar je
moet er dan wel een matrix zelf bij maken. Met de Doepfer ben je in een keer klaar maar kost
dan ook wel ca € 100.
Hierbij dan de schakeling van Jordan:

En hier zijn schema:

Wil je uitgebreide info over dit zelf bouwen ga dan eens naar :
http://members.chello.nl/~g.lammertink/Techniek/Keybrd1/
Nu de spullen:
1. De Fiber kabel bij Gamma : Optische verb.kabel verguld € 7.99 voor 2 mtr.
Knip de stekkers er af, peuter de rubber buitenmantel eraf en je hebt een keurige
afgeschermde fiber kabel.
2. De SFH 350, was bij Farnell te koop.
3. Maar ik heb nu de goedkope uitvoering een SFH203p € 0.80 en de transistor BC 547
B € 0.03 samen dus € 0.83 bij Dick Best electronica oftewel Eoo
http://www.dickbest.nl/index.php?_a=viewProd&productId=1728
4. De IR licht balk € 13.- bij
http://www.leds-buy.nl/normale-ir-led-strip-24-leds.html die kun je zonder meer op 12
V gelijkspanning aansluiten, kant en klaar dus.
(Omdat de SFH203P een breed spectrum heeft is hij ook gevoelig voor gewoon lamplicht.
Dat heeft zijn nadeel en zijn voordeel. Als je een IR lichtbalk gebruikt moet je ze helemaal
in het donker zetten, dus ook de achterkant. Het voordeel: Je kunt ook een gewone
gloeilamp als lichtbron gebruiken bv een staaflamp. Maar geen TL want die knippert 50
keer per seconde.
Tot slot:
Werken met lichtcellen klinkt wel heel wetenschappelijk maar het heeft wel een boel
bedenkingen. Een lichtcel is nou eenmaal geen schakelaar en kent een groot schemergebied
tussen licht en donker.Al met al durf ik te stellen dat een mechanische aftaster, dus vingers die
geen kleppen maar schakelaars bedienen de betrouwbaarste methode is.

Tussen deze twee heb ik nog een alternatief, en dat is een scanner met maar één leeskop die
als een ponser heen en weer over het boek beweegt. Daar kan een hoogwaardige optische
leeskop aan gezet worden (€€€€!!!!). Ik heb hiermee een test gedaan en dat gaat ook goed
maar vraagt wel weer een berg elektronica.
Afijn, leerzaam was dit wel weer
Hans van Veldhuizen
SLUISKIL jan 2012
Hierbij de kernpunten van mijn verhaal.
De beste aanpak is hierbij de toepassing van de slecht verkrijgbare SFH 350, De SFH 203P is
een alternatief maar geeft wel wat extra soldeerwerk.
Voor wie zelf een interface wil maken is dit een goede link naar de JDP interface die ik heb
gebruikt.
http://members.chello.nl/~g.lammertink/Techniek/Keybrd1/
Nu de spullen:
5. De Fiber kabel bij Gamma : Optische verb.kabel verguld € 7.99 voor 2 mtr.
Knip de stekkers er af, peuter de rubber buitenmantel eraf en je hebt een keurige
afgeschermde fiber kabel.
6. De SFH 350, was bij Farnell te koop.
7. Maar ik heb nu de goedkope uitvoering een SFH203p € 0.80 en de transistor BC 547
B € 0.03 samen dus € 0.83 bij Dick Best electronica oftewel Eoo
http://www.dickbest.nl/index.php?_a=viewProd&productId=1728
8. De IR licht balk € 13.- bij
http://www.leds-buy.nl/normale-ir-led-strip-24-leds.html die kun je zonder meer op 12
V gelijkspanning aansluiten, kant en klaar dus.
Hans

