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Technisch Ontwerp
Inleiding
Voor u ligt het technisch ontwerp van de YouThey. In dit ontwerp zullen alle technische specificaties van
het apparaat behandeld en onderbouwd worden. Waar nodig zal uiteraard een technisch schema ter
verduidelijking worden bijgevoegd.
Naast de technische specificaties zal in dit ontwerp eerst ingegaan worden op de interactie tussen de
verschillende technische componenten die in de YouThey aanwezig zijn. Het apparaatje doet namelijk een
aantal zaken automatisch zonder tussenkomst van de gebruiker, zoals belichting en de keuze om wel of niet
de beelden te verzenden of op het interne geheugen op te slaan. Naast een uitgebreide tekstuele uitleg zal er
ook een flowchart worden toegevoegd, om de ontwikkeling van de software die de YouThey moet aansturen te
vergemakkelijken.
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Totaalbeeld
De YouThey is een sierraad met een geïntegreerde camera, microfoon, gps-receiver en een draadloze internet
ontvanger. Ook beschikt het apparaatje over een grote hoeveelheid flash geheugen. Zodra de YouThey wordt
ingeschakeld verstuurt het via het internet de streaming audio en video die de camera opneemt en tegelijkertijd
worden ook de coördinaten van de camera meegestuurd, die middels de geïntegreerde gps-receiver worden
ontvangen.
Camera en belichting
De beelden zelf worden verzorgd door een energiezuinige 5 megapixel CMOS chip. De witte LED’s rondom
de lens (de oplichtende ring) zorgen ervoor dat er in elke omgeving, ook op donkere plekken, voldoende licht
is. Door een ingebouwde lichtsensor dimmen deze LED’s bij daglicht en worden ze feller naarmate er minder
omgevingslicht is. Is het bijna helemaal donker, dan branden de LED’s op volle intensiteit en worden ook de
ingebouwde IR-LEDs (de rode bolletjes rondom de “LED-ring”) geactiveerd waardoor alles in een straal van 20
meter toch nog goed zichtbaar is, zei het met minder kleur.
YouThey software
De audio-, video- en gpsdata die de YouThey verstuurd worden opgeslagen op een centrale server. Mensen
thuis kunnen met hun YouThey account inloggen op de YouThey-site en op deze manier live of opgenomen
beelden/audio bekijken van de YouThey-drager. Ook zijn op de site middels Google-Earth/Maps-achtige
beelden te zien waar de YouThey-drager zich op de wereld bevindt.
YouThey vrienden
Op de YouThey zit ook een drukknop waarmee de “visibility-mode” gekozen kan worden. Wanneer de knop
ingedrukt wordt wijzigt de modus en ook de kleur van de knop. Geel betekent dat alleen mensen die je
geaccepteerd hebt als je YouThey-vrienden je kunnen zien. Groen betekent dat iedereen die ingelogged is op
de YouThey site je kan zien.
Geen bereik?
Uiteraard zullen er zich ook situaties voordoen waarin de YouThey geen contact kan maken met een draadloos
netwerk. In dit geval worden video, audio en gps-data opgeslagen op het interne flashgeheugen. Zodra er
weer verbinding is wordt deze data alsnog doorgestuurd naar de server, zodat het geheugen niet volraakt.
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Communicatie-LEDs
Batterijstatus
De batterijstatus wordt weergegeven door de kleur van de aan/uit knop:
100%
75%
50%
25%
10% en lager
Wanneer de YouThey op de oplader-dock is gezet zal de batterijstatus kleur die op dat moment van toepassing
is gaan knipperen. Als de batterij bijvoorbeeld helemaal leeg is gaat de kleur
knipperen. Wanneer
de batterij vervolgens 25% heeft bereikt zal de kleur
gaan knipperen etc. Zodra de batterij helemaal
geladen is zal de kleur
continue gaan branden.
Draadloos netwerk connectie-status
Wanneer de YouThey connectie heeft met een draadloos netwerk geeft de powerknop enkel de batterijstatuskleur weer. Wanneer er echter geen connectie kan worden gemaakt met een draadloos netwerk, zal de powerknop met intervallen van een seconde van kleur wisselen tussen de batterijstatus-kleur en de kleur blauw, zodat
het volgend knipperpatroon ontstaat:

GPS ontvangst-status
Indien er GPS-ontvangs is heeft de powerknop ook weer enkel de kleur van de batterijstatus. Is er geen
ontvangst, dan zal ook hier de powerknop met intervallen van een seconde van kleur wisselen tussen de batterijstatus-kleur en de kleur paars, met het volgend knipperpatroon als gevolg:

Indien er zowel geen draadloos als geen GPS bereik is, wisselt de powerknop met intervallen van een halve
seconde van kleur tussen de batterijstatus-kleur, blauw en paars. Dit patroon ziet er als volgt uit:
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Visibility mode
Middels deze knop bepaalt de YouThey gebruiker wie de beelden die hij aan het opnemen is kan zien.
Er zijn twee modi, zoals hieronder is aangegeven:
=

zichtbaar voor iedereen die ingelogged is op de YouThey site

=

enkel zichtbaar voor mensen die je hebt geaccepteerd als jouw
YouThey vrienden

Flowchart
Hieronder staat alles nog een keer schematisch in een flowchart weergegeven:
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Flowchart
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Technisch Ontwerp
Hieronder staat in een schema uitgelegd hoe de technische componenten die in de youthey aanwezig zijn met
elkaar zijn verbonden. Op de pagina’s die volgen zal een uitgebreide beschrijving worden gegeven van elke
component.
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Specificaties
Camera
De camera moet onder alle omstandigheden beelden van zeer hoge kwaliteit kunnen schieten en daarnaast
ook nog eens energiezuinig en klein zijn. Verder moet altijd alles scherp op beeld komen en moet er een groothoek op zitten, zodat zoveel mogelijk van de omgeving wordt gefilmd.
Sinds de mobiele telefoons worden voorzien van camera’s hebben de ontwikkelingen op dit gebied niet
stilgelegen. Naast een topkwaliteit lens zou natuurlijk voor een camera met een enorm hoog megapixel gehalte
gekozen kunnen worden. Dit is in ons geval echter niet interessant omdat de data (streaming) draadloos
verzonden moet kunnen worden en dat zelfs over tien jaar nog problemen zou kunnen geven wat betreft accu
gebruik en netwerkbandbreedte. Vandaar dat we bij de YouThey uit zijn gegaan van de Carl Zeiss Tessar lens
met 5 mega pixel (2595 x 1944 pixels) CMOS sensor, met de volgende eigenschappen:
- CMOS
- 5 mega pixel
- 5.6 mm brandpuntafstand (=groothoek)
- diafragma F = 2,8
- mechanische sluiter met 1/1000 tot 1/3 seconden
- scherpstelbereik: 10 cm (macro) tot oneindig
- automatische witbalans
- voedingsspanning: 5V=
- stroomverbruik: 10 mA
- afmetingen (inclusief lens) 15 x 15x 10 mm.
- temp. bereik: -10 tot +60 graden Celsius

CMOS

lens

16 bits a/d
converter
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Microfoon
De microfoon moet met hoge kwaliteit geluid kunnen opnemen (hifi) en toch erg klein zijn. Gevoeligheid is erg
belangrijk,zodat alle omgevingsgeluiden duidelijk worden opgenomen. Het is uiteraard niet de bedoeling dat
telkens wanneer de YouThey bijvoorbeeld over je kleding schuurt dit ook opgenomen wordt, hiervoor wordt de
achterkant van het apparaatje geïsoleerd, zodat er geen contactgeluiden opgenomen kunnen worden. Er is
gekozen voor een electret condenser microfoon (ECM) met de volgende eigenschappen:
- richting: omni-directional
- gevoeligheid: -40dB
- standaard spanning: 1V=
- frequentie: 20 ~ 20.000 Hz.
- stroomverbruik: 0.2 mA
- temp. bereik: -20 tot +60 graden Celsius

microfoon

versterker

16 bits a/d
converter

GPS
Voor GPS maken we gebruik van de state of the art SIRFStar III chip. Deze is in tegenstelling tot de oudere
chips veel beter in staat om ook in smalle straatjes met hoge gebouwen of onder een dik bladerdek toch gpssignalen te ontvangen. De eigenschappen zijn:
- afmetingen 6x6x1.2 mm
- spanning: 5V=
- stroomverbruik: 50mA
- temp. bereik: -20 tot +70 graden Celsius
- aantal kanalen: 20
- fix tijden: wanneer YouThey langer dan uur uitstaat: ~30 sec, anders <5 sec.
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WIFI chip
We verwachten dat over 10 jaar er weinig plekken in de bewoonde wereld zullen zijn waar geen W-LAN verbinding is. Vandaar dat we een WIFI chip in de YouThey hebben. Deze verbruiken n u gemiddeld zo’n 280 mA,
maar met nieuwe ontwikkelingen gaat dat een factor 10 omlaag. De volgende eigenschappen worden daardoor mogelijk:
- W-LAN 802.11g
- protocollen TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, DHCP, DDNS, RTSP
- stroomverbruik: 50 mA
- spanning3.3 V=
Accu
Als accu gebruiken we een 5 Volt lithium ion accu. Hierbij gaan we ervan uit dat de ontwikkelingen alleen maar
harder zullen gaan in de toekomst en dat over 5 jaar in een accu van 10x10x30 mm er toch zeker 3000mAh
gaat. Dit moet voldoende zijn om met de Youthey minstens zo’n 7 gebruiksuren te kunnen filmen.
Centrale processor (bewerking)
Omdat er niet heel veel berekend hoeft te worden kunnen we volstaan met een simpele processor, die weinig
verbruikt. In veel webcams etc. wordt een VVTK-1000 cpu gebruikt in combinatie met 32mb SD-RAM en 4mb
FLASH ROM om alle bewerkingen uit te voeren.
Ultra bright LED
Als verlichting gebruiken we deze LED (10 stuks). LEDs zijn namelijk trilvast, hebben een lange levensduur en
een erg laag stroomverbruik. Specificaties:
- stroomverbruik: 10 mA (per stuk)
- spanning: max. 4 V=
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IR LED
Aangezien de camera ook gevoelig is voor IR is dit de ideale manier om in het duister toch wat te zien. Met
deze Infrarood LEDs (8 stuks) heb je zicht tot 15 meter:
- spanning: 1.2 V=
- stroomverbruik: 10mA
Lichtsensor
Als lichtsensor gebruiken we een TSL 230 programmable converter. Het uitgangssignaal van deze sensor is
namelijk recht evenredig met de lichtsterkte, in tegenstelling tot bijvoorbeel deen LDR. Eigenschappen:
- stroomverbruik: 10mA
- spanning: 1 – 5 V=
- gevoeligheid instelbaar: 1x/10x/100x

12

