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1 INLEIDING

In leader van het project "Geometrie sensor" is gekeken naar de mogelijkheden om een

sensor te ontwerpen voor het contact1oos meten of detecteren van oppervlakte defecten

aan technische oppervlakken. Dit verslag beschrijft de stand van de techniek op het

gebied van optische meetmethoden voor oppervlakte defecten.

Gekozen is voor contactloze meettechnieken omdat deze een aantal voordelen hebben

[VLI91]:

- meten aan vervonnbare rnaterialen;

- meten zonder beschadiging aan het oppervlak;

- oppervlakken in een keer meten;

- sneller dan mechanische systemen;

- geen slijtage taster.

De keuze voor optische meetmethoden is genomen omdat deze technieken de

nauwkeurigheden bezitten die nodig zijn voor het meten van de oppervlakte defecten.

Andere contactloze meettechnieken die niet zijn meegenomen in dit onderzoek zijn:

- akoestisch;

- capacitief;

- microgolven;

- elektrisch veld.

Voorafgaand aan het onderzoek van de meetmethoden zijn de normen op het gebied van

de oppervlakte defecten bestudeerd. De oppervlakte defecten zijn onderdeel van het

oppervlak dat beschreven wordt door parameters zoals vlakheid, golving, lay

(bewerkings groeven) en ruwheid [DOE 90]. Doordat de technische oppervlakken voor

het grootste deel ontstaan door verspannende of vervonnende processen hebben de

oppervlakken vaak specifieke, van het produktie proces afhankelijke, structuren en

afwijkingen.

Een aantal verschillende meettechnieken zijn bestudeerd. Deze zijn niet allemaal

beschreven als meetmethode vooe defecten. Echter door de informatie die beschikbaar

komt uit deze metingen is het mogelijk om defecten te bepalen. Dit geldt voor sensoren

die alleen de hoogte meten maar ook voor ruwheids sensoren. In het geval dat een

oppervlakte defect een verandering van de ruwheid inhoudt zijn de ruwheids methoden
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ook geschikt voor het detecteren van oppelVlakte defecten.

De volgende groepen van meetmethoden zijn onderscheiden en beschreven:

- Hoogtemeting;

- Triangulatie;

- Gestructureerd licht;

- Strooilicht;

- Moire;

- Beeldverwerking.

Hierna worden de systemen besproken die specifiek ~or bruikt voor het detecteren

van oppervlaktedefecten. Als laatste wordt aanbeveling gem kt voor het ontwerp.

van meetapparatuur voor het meten aan nnnPlVlakken. I / / ,./..(,.L... /,. J
~rr~ , ~J j P-tLt t/ -; ;Y./'<!L/cI-

Bij het beoordelen van een meetmethode moet rekening worden gehouden met de

volgende factoren:

- omgeving;

- complexiteit voorwerp;

- optredende afwijkingen;

- afmetingen van de afwijkingen;

- eisen aan de nauwkeurigheid;

- meetsnelheid;
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2 NORMEN

2.1 Inleiding

In het leader van het onderzoek naar geometrie sensoren voor het deteeteren en meten

van oppervlakte defecten is ook onderzoek gedaan naar normen op dit gebied. Voor

defecten op technische oppervlakken blijken weinig normen te bestaan. Omdat ook

interesse bestaat in oppervlakte defeeten bij optische componenten is ook gekeken naar

normen op dit gebied. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de betekenis van de normen

op beide gebieden, de relatie tussen de beide gebieden en de betekenis van deze normen

voor bedrijven die technische of optische oppervlakken produceren

2.2 Technische oppervlakken

Voor technische oppervlakken geeft DIN 4760 een indeling van vormafwijkingen in

verschillende klassen maar behandeld geen defecten. In DIN 4761 wordt de oppervlakte

structuur behandeld waarbij een indeling van oppervlakte defecten wordt gegeven,

echter aileen kwalitatief. De enige norm die specifiek defecten aan technische

oppervlakken behandeld is de ISO\DIS 8785 (concept norm). Ook deze norm is beperkt

tot een kwaIitatieve indeling van mogelijke oppervlakte defecten.

tfi/{Y'

- ISO\DIS 8785 /hraft International Standard. Surface defect. Terms and defenitions

Definities:

Oppervlakte textuur

Terugkerende of random afwijkingen van het geometrische oppervlak,

waaronder ruwheid, golving (waviness), lay, defecten en vorm variaties.

Defect

Element (onregelmatigheid) of groep van elementen (onregelmatigheden) niet

behorende bij ruwheid.

Soorten defecten:

A) Recession, an inwardly directed defect: Groove; Scratch; Crack; Pore; Blowhole;
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Shrinkage hole; Fissure, Chink, Crevice; Cleavage, Flaking; Wane; Buckle

(concave).

B) Raising, an outwardly defect: Wart; Blister; Buckle (convex); Scale; Inclusion; B

Flash.

C) Combined, a partialy inwardly and outwardly directed defect: Crater; Dent; Lap;

Scoring; Chip rest; Eroding; Corroding; Pitting; Crasing.

D) Discoloration, a discoloured area on the surface: Streak.

Parameters voor oppervlakte defecten:

- Max aantal op totale oppervlak;

- Max aantal op per oppervlak eenheid;

- Max gedeelte van het oppervlak dat defecten vertoond;

- Oppervlak van een defect;

- Totaal oppervlak van de defecten;

- Lengte,breedte,diepte of hoogte van het defect.

t-
- DINi&t)Gestaltabweichungen. Begriffe, Ordnungssystem.

Deze nonn geeft indeling van oppervlakken in 6 orde groten

- Ie: Vonn;

- 2e: Welligkeit;

- 3e, 4e en Se: Ruwheit in verschillende groten;

- 6e: structuren kleiner dan rowheid.

- DIN 4761 Oberflichencharakter. Geometrische Oberflichentextur-Merkmale.

Begriffe, Kurzzeichen.

Deze nonn heeft tot doel:

- Het vastleggen van begrippen voor de kwalitatieve beschrijving van oppervlakken.

- Toepassing van deze begrippen voor een indeling van technische oppervlakken naar

geometrische kenmerken.

Definities:

Technische oppervlakken

Oppervlakken van metaal, natuur- of kunststof ontstaan door verspanen, gieten,
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omvonnen, stralen, polijsten of bedekken.

Oppervlakte struktuur

Voor het oog onderscheidbare oppervlakte kenmerken.

Defect

Niet bedoelde of een bepaalde tolerantie overschrijdende plaatselijke

vervonning, toevoeging of scheiding van het materiaal, tijdens of na het

bewerken.

Soorten defecten:

Riefe, Kratzer, Riss, Einschlag, Delle, Pore, Grat, Kantenverrundung, Streifen,

Schuppe, Buckel, Ausreisser, Korrosion und Errosion, Grubchen.

- DIN 4764 ObertHichen an Teilen fUr Machinenbau und Feinwerktechnik. Begriffe

nach der Beanspruchung.

Deze nonn geeft een benaming en definitie voor vlakken op voorwerpen naar indeling

van de functionaliteit.

- VPl\vPE 2601 Anforderungen an die OberfUichengestalt zur Sicherung der

Funktionstauglichkeit spanend hergestelter Flachen. Zusamenstellung

der Kengrossen.

Deze nonn deelt afwijkingen van de geometrisch ideale vonn op in:

- Maat afwijkingen;

- Vonn en plaats afwijkingen;

- Golving (welligkeit);

- Ruwheid.

Voor deze indeling worden richtwaarden gegeven:

- Vonn

Relatie tussen afstand en diepte grater dan 1000:1.

- Golving

Relatie tussen afstand en diepte tussen 1000:1 en 100:1.

- Ruwheit

Relatie tussen afstand en diepte tussen 150:1 en 5:1.
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- Scheuren

Scheuren zijn (DIN 4761) scheidingen in het werkstuk met geringe breedte maar

grote diepte en lengte. Volgens deze norm is de verhouding tussen breedte en

hoogte kleiner dan 5:1.

2.3 Optische componenten

Voor het beschrijven van afwijkingen aan optische oppervlakken zijn twee normen

gevonden: DIN 3140 en BS 4301. Voor oppervlakte defecten geldt deel 7 van

DIN 3140.

- DIN 3140. deel 7. Mass- und Toleranzangaben fUr Optikeinzelteilen.

Oberllachenfehler

In deze norm wordt niet beschreven hoe de defecten moeten worden gemeten. In deze

norm is ook niet vastgelegd welke waarden voor welk doel moeten worden gebruikt c.q.

moeten worden vereist Dit wordt aan de fabrikanten of de gebruikers overlaten

[COR 85]. Deze norm geeft alleen aan hoe het aantal en de grootte van de fouten moet

worden aangegeven. Hiervoor is een kengetal bepaald waarmee aantal en grote van

defecten kan worden beschreven.

Het kengetal "5/" geeft aan dat het oppervlakte defecten betreft.

Het aantal en de hoeveelheid fouten wordt aangegeven als "A x S" waarbij A het aantal

en S de grote van de defecten is. S is gebaseerd op het oppervlak van het defect. S is de

diameter van een cirkel met gelijke oppervlakte als het defect.

Hiermee wordt ook direct het totaal oppervlak van de defecten gegeven met A x S2.

Fouten worden toegestaan in willekeurig aantal en vonn zijn toegestaan zolang het

totale oppervlak van deze fouten niet hoven het gespecificeerde komt (A x S2) en

zolang geen enkele fout een grotere diameter heeft dan S

Door het plaatsen van haakjes om de getallen (A x S) wordt opdelen in meer fouten dan

A aangeeft verboden.
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Opdeling in meer dan 40 fouten of fouten met S kleiner ais 0.0025 is niet toegestaan.

Oph~en van fouten zijn niet toegestaan. ~..3?~oping wonIt gedefinieerd als.ee/1 !
verzamel~ aI. !Wee fouten of een~~n het totaIe aantal fouten die ( ~
binnenee~ het oppervlak van de optische component ligt. ' __

Het toelaatbaar zijn van krassen lean nader worden gespecificeerd door na de hoven

beschreven kentallen nogmaals A x S aan te geven met een K ervoor. Hierdoor geldt dat

A x S krassen extra toelaatbaar zijn. Oit is gedaan omdat in de optiek krassen minder

schadelijk zijn dan afwijkingen in de vonn van een punt.

Het toelaatbaar zijn van fouten aan de rand van de optische component wordt

aangegeven door een getal na "; R". Oit getal geeft de verhouding tussen de diameter

waar de rand begint en de totale diameter. Het aantal fouten in dit gebied is onbeperkt.

- BS 4301 <Iaatste versie 1991) Recommendations for preparation of drawings for

optical elements and systems. Methods of

representing, on drawings, design and functional

requirements.

De~ nonn behandeld het speciferen enen ~-!fwerlcing(finish) van

optlsche vlakken. -\<../".'.. ~'.'. )1-' I ,/ J:y.t., ~ ( ,() 'J( It _/~,
\ ---
........ // ,---'

In de BS 4301 norm uit 1982 worden oppervlakte defecteii aangegeven door een code

die het aantal fouten met bepaalde grote aangeeft [COR 85]. Enkele fouten (scratches

and sleeks) worden onderverdeeld in functioneel (b.v. in een beeldvlak of op een laser

spiegel) en kosmetisch.

2.4 Conc1usie

De bestaande normen voor oppervlakte defecten, zowel voor technische oppervlakken

ais voor optische componenten, zijn beperkt tot een kwalitatieve indeling van

voorkomende defeeten en een beschrijving van aanwezige of toegestane defecten. Dit

omdat deze normen anders te gecompliceerd worden.

De kwantitatieve beschrijving van de oppervlakte defeeten zal aan de fabrikanten en de

afnemers worden overgelaten. Oe methoden voor deze kwantitatieve beschrijving dienen
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weI genonneerd te zijn zodat fabrikant en afnemer dezeIfde defecten kwantificeert. Voor

optische componenten lean dit volgens DIN 3140, deel 7 geschieden. Voor de technische

oppervlakken is hiervoor nog geen norm. Indien voor technische oppervIakken geen

nonn komt op dit gebied zou DIN 3140 een goede uitgangspositie zijn voor het

kwantificeren van oppervIakte defecten.

- 11 -



3 HOOGTEMETING

3.1 InIeiding

Deze vonn van oppervlakte meten geeft de meeste infonnatie over de op¢rv1akte

structuur en is te vergelijken met een systeem waarbij het oppervlak wordt afgetast maar

nu met behulp van een optische in plaats van een mechanische taster. De laterale .

resolutie wordt beperkt door de grootte van de meetplaats (meestal de diameter van een

lichtspot) en de resolutie van de laterale meetsystemen. De verticale resolutie wordt

bepaald door het hoogte meetsysteem. Dit soort systemen wordt veelal voor

ruwheidsmetingen gebruikt maar doordat het hele profiel wordt gemeten inclusief

golving kunnen ook oppervlakte defecten worden opgespoord en gemeten (zowel

oppervlak als diepte/hoogte van het defect). De volgende principes kunnen worden

onderscheiden:

a) Interferometrie

1) interferentie

2) hefitxlyne interferentie

b) Focus meting

1) focusseren

2) meten van de focus rt,
Bij deze twee methoden kan worden onderscheiden:

1) astigmatisme

2) optische balans

3) kritische hoek

4) konfokale microscopie

5) holografisch optisch element

c) Looptijd meting

d) Fase meting

e) Laser Doppler vibrometrie
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3.2 Interferometrie

Interferentie mals hier beschreven is het verschijnsel dat elektromagnetische golven

(licht> elkaar kunnen versterken of verzwakken. Als twee lichtbundels die van dezelfde

coherente lichtbron afkomstig zijn maar die verschillende paden hebben afgelegd

worden sarnen gevoegd ontstaat een nieuwe lichtbundel die afhankelijk van het pad

verschil versterkt of venwakt is. Vit de verzwakking of versterking is het wegverschil te

bepalen.

ad 1) Interferentie

Bij dezevorm~n worden hoge eisen gesteld aan de oppervlakte

kwaliteit. Deze eisen gelden voor het oppervlak van de lichtSPOt (in het optimale geval 1

Ilm) en in mindere mate voor de overgang van meetpunt naar meetpunt.

,,1-<"( •
.t'~ Een nadeel van interferometrische methoden is dat indien een hoogte SProng gemaakt

,/ I '-.;. wordt die groter is dan de halve golflengte het bepalen van de hoogte niet meer een ----
I ,
~" fi duidig is [ROB 91]. Dit wordt veroorzaakt door dat de interferentie een sinusvormig

_~_"'_-1-.1 verloop heeft ten opzichte van de hoogte. Op het hoogste punt van het sinusvormige "i 1~-/
! signaal kan niet meer worden bepaald of het oppervlak verder omhoog komt of weer .;~

;,dlLt ~ kt. ,- ::;...---terugza -

Een methode voor het verkrijgen van interferentie wordt beschreven in [KIN 87]. Hierbij

wordt de meetbundel door middel van een opto-akoestisch apparaat van de p"./
referentiebundel gescheiden. Beide bundels worden op het oppervlak geprojeeteerd. . . i: _
waarbij bet opto-acoustische apparaat de meetbundeI over het oppervIak beweegt. De C

verschuiving (de fase) van de interferentie van beide bundels is gevolg van de hoogte

variatie tussen stilstaande referentie bundel en de scannende meetbundel. De resolutie

van dit systeem wortit geschat op beter dan een duizendste golflengte. enkele Angstrom,

Hoogte meten met interferentie is ook mogelijk door een microscoop uit te breiden met

een Mirau interferometer die in de convergerende bundel wordt geplaatst [LI 90].
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ad 2) Hetrodyne interferometrie

Voor deze techniek geldt de zelfde beperking als bij de normale interferentie aIleen zijn

bij deze techniek de resoluties een factor 10 hoger dan bij de normale interferentie.

Hiervoor wordt gebrunf~~kt van een Zeeman gestabiliseerde laser. Deze laser een

laserstraal met hierin twee loodrecht gepolariseerde deeistralen met verschillende

frekwenties. Voor de beide deelstralen wordt met sensoren de intensiteit gemeten en het

verschilsignaal bepaaid. Dit verschil signaal heeft een frekwentie van 2 MHz. Door deze

opbouw kan een hoogte resolutie worden ~ikt van 0.5 run bij een numerieke apertuur

van 0.95 en de Iaterale resolutie bedraa~ot 11J1I1 afhankelijk van de a~ur
belichtings verhouding (de groote van de lichtstraal in focus) [LEO 85]. Ook hierbij kan

differentiele profilometrie worden bedreven door met behulp van een Wollastone prisma

de brandpunten Iateraal op te splitsen. Hiermee worden fouten door vibraties,

mechanisch driften en fouten in de geleiding niet meegenomen bij het meten van het

oppervlakte profiel

Een uitvoering van he~yne interferometrie, met behulp van glasfiber, heeft een

verticale resolutie van 10 run [SAK 91]. Hierbij wordt ook een optische schoen

beschreven. Door de referentie bundel ais tweede straal naar het oppervlak te sturen met

een grotere diameter en de hoogteverschillen te meten ten opzichte van deze referentie

bundel wordt het signaal direct gefilterd. Deze methode met twee bundels op het

opperviak heft ook trillingen tussen optiek en meetobject op. Een soortgelijk systeem

met twee bundels wordt beschreven in [OFF 91]. Hierbij vallen beide bundels samen

maar heeft de referentie bundel een grotere diameter (zie figuur 3.1). Met deze opbouw

worden resoluties gehaald van 3 A.
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Figuur 3.1 Systeem met meebewegende referentie bundel [OFF 91].

Dit systeem bestaat uit twee volledige Michelson intetferometers waarvan een voor de

tastende bundel en een voor de referentie bundel (deze is op het te meten oppervlak

gericht en niet te verwarren met de referentie bundel in de Michelson intefierometer

zelf). Beide intetferometers zijn hetrodyne uitgevoerd. Voor dit systeem zijn ook twee

methoden geimplenteerd waarmee een hogere laterale resolutie te behalen is. Dit

geschied door het toepassen van een objectief met zeer lage NA.

In [FUJ 90] wordt een hetrodyne meetsysteem beschreven dat ontworpen is voor het

opsporen van defecten. Er wordt een akoestisch-optisch apparaat gebruikt waarmee de

frekwentie van een laserbundel lean worden veranderd. Er worden twee frekwenties

aangemaakt. De verandering van de frekwentie geeft een andere brekingshoek waardoor

~~ twee bun.dels verschoven op het oppervlak worden geprojecteerd. Door een verstoring

A~het~~atsteen bundel ten opzichte van de andere bundel. Het fase

verschil signaal is het profiel van het oppervlak ten opzicht van een meebewegende

referentie, de andere bundel. Een graad fase verschil komt overeen met 0.00088 Jim bij

dit systeem. De voordelen van deze methode zijn een grootte ongevoelig voor variaties

van de laser intensiteit en trillingen en verder een eenduidig verband tussen hoogte

verschil en gemeten fase.
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3.3 Focus meting

ad 1) Focusseren

Bij deze methode wordt een convergerende lichtbundel op het te meten oppervlak

geprojecteerd. Deze licht bundel wordt gefocusseerd in een bepaald punt ten opzichte

van de sensor. Met behulp van het gereflecteerde licht van het oppervlak wordt bep~~l~

of het oppervlak zich in het focus punt van de sensor bevindt Is dit niet het geva~rdt

de sensor of een lens van de sensor verschoven zodanig dat het oppervlak weI in het

focus punt is. De verplaatsing van de sensor of lens wordt gemeten. Bij het meten

volgens de focusseer methoden kan de gehele sensor worden verplaats. Dit is niet

optimaal gezien de massa van deze sensoren en de aansluitingen naar

verwerkingsapparatuur. Dit is opgelost door in de sensor een gecollimeerde bundel te

laten ontstaan en deze bundel door een lens te convergeren. Doordat de bundel

gecofimeerd is, is het focuseer punt van de convergerende bundel altijd in het brandpunt

van de convergerend lens. Hierdoor wordt het mogelijk niet de sensor te verplaatsen

maar aileen deze lens. Dit verhoogt de meetfrekwentie.

Wanneer de sensor over het te meten oppervlak wordt bewogen wordt de sensor

gefocusseerd en wordt door het meetsysteem het profiel opgenomen. Bij dit principe

hangt de hoogte resolutie af van het meetsysteem dat de verplaatsing van de sensor of de

lens bepaald.

ad 2) Meten van de focus

Ook hier wordt een convergerende bundel op het te meten vlak geprojecteerd. Bij dit fl
principe wordt echter niet de sensor opnieuw gefocusseerd maar wordt de kwaliteit van ~.

de focus gemeten en dit wordt omgezet naar de hoogte van het oppervlak. ifYLj

Bij dit principe hangt de hoogte resolutie af van de resolutie waarmee de kwaliteit van

de focus kan worden bepaald. Nadelen van dit systeem zijn dat de hoogte van het

oppervlak indirect wordt gemeten en dat de relatie tussen focus en hoogte verplaatsing

niet altijd lineair is.
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ad 1) astigmatisme

Deze methode berust op het principe van de autocollimatie [TIT 88]. Een lichtpunt

wordt op het oppervlak afgebeeld, deze lichtpunt wordt afgebeeld op een sensor maar

gaat eerst door een cilindrische lens. Door de cilindrische lens zijn er twee brandpunts

afstanden. Indien de sensor zich tussen de beide brandpunten bevindt is de licht vlek

symmetrisch, anders niet. Omdat de sensor de vorm van de lichtbundel moet bepalen

wordt meestal een quadranten sensor gebnrikt [MIT 86].

ad 2) Optische balans

Deze techniek is oorspronkelijk afgeleid uit de focusseer techniek [LEO 85]. Bij deze

methode wordt het gereflecteerde licht door een beamsplitter in twee bundels opgedeeld.

Iedere bundel wordt afgebeeld op een pinhole met een foto gevoelige detector. Voor het

te meten vlak wordt voor een bundel de sensor intrafokaal geplaatst en voor de andere ,/ . A~ }1

bundel wordt de sensor extrafokaal geplaats. Dit betekend dat aIs de sensoren een %~,)
ongelijk signaal afgeven dat het profiel van het voorwetp een hoogte verandering heeft

ondergaan. Met het verschilsignaal kan de positie van de sensor worden bijgeregeld en

de hiervoor benodigde verplaatsing kan worden gemeten of het verschilsignaal wordt

direct omgezet naar de verandering van de profielhoogte door middel van een kalibratie

curve [LEO 85]. Deze methode is ook beperkt tot oppervlakken met geen te grate lokale

profielveranderingen.

De optische balans kan ook worden verkregen via andere uitvoeringen waaronder

Foucault. Laterale resolutie zijn mogelijk van 0.5 /lID. De hoogte resolutie van dit

systeem wordt aangegeven als 20 nm omdat de invloed van ruis en fouten door vibraties

onder 10 nm blijven. Door aanpassing van de numerieke apertuur (naar NA =0.9)

worden resoluties van 1 nm gegeven. Het meetbereik kan worden vergroot door het

systeem ais autofocus sensor te gebruiken.

Deze methode is door Philips gebruikt voor toepassing in CD spelers. De hiervoor

ontwikkelde sensor is door anderen gebruikt als optische taster. Door aanpassing van

optiek en instelling van deze sensor kan een grate resolutie, tot 0.002 /lID, worden

gehaald [OHN 89].
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Een variatie van dit systeem wordt beschreven in [VIS 92] bier is de beamsplitter

vervangen door twee wiggen die de originele bundel weer in twee bundels opsplitst.

Elke bundel valt op een paar sensoren (zie figuur 3.2). Bij de evenwichtspositie van het

oppervlak valt op aIle vier sensoren even veel licht Een veplaatsing van het te meten

oppervlak leidt tot een verplaatsing van de beide bundels hierbij veranderd de

lichtintensiteit van alle vier de sensoren. Vit deze verschillen wordt het zogenaamde

Focus Error Signaal berekend. Met behulp van dit signaal wordt de convergerende lens

gepositioneerd dat het signaal gelijk aan nul wordt Indien deze sensor niet.wordt

gebruikt als autofocussensor worden resolutie en werkbereik bepaald door de numerieke

apertuur van de convergerende lens.

. u1ac1

Figuur 3.2 Optische balans met wiggen [VIS 92].
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Een commercieeI verkrijgbaar systeem ordt beschreven in [OVE 92]. Het betreft hier

een autofocussensor RM 600-4 (fab . t Rodenstock). Deze sensor werlct met een

bewegende}lbjectiefJe.~_(?:je fi 3.3) en kan worden aangepast aan drie

I ~meetbereikb-.QOO ~.30_~:~~}Ilm)d.<:>o-!_!J:~:~ervangen van de focuse;bde optiek.

/--.~~fStanaJn alle drie de gevalIen~draagt~. De meetonnauwkeurigheid

~/ I ~ resp;ctieveIijk 300 nm. 30 nm en 3 nm met een kIeinste diameter van de

~~ If( gefocuseerde bundeI van 2 1JIIl. Deze methode is zeer onafhankeIijk van de reflectie

graad van het te meten oppervlak. bij waarden tussen 5 % en 95 % kan nog gemeten

worden. Hierbij wordt ook beschreven welke oppervlakte parameters voor deze meting

van belang zijn. Deze zijn:

- Reflectie coeficient

- Absorptie coeficient

- Transmissie coeficient

- Hoek van het oppervlak (ten opzichte van het invallende Iicht)

- Oppervlakte ruwheid

Ausg. Signal---

j]:Fokusdeleklor

indo Wegmell-
system

\[Jj;
'"'"' .

[~r

~~~~~~,
'Objekt

Figuur 3.3 Systeem met bewegende objectief lens [OVE 92J.
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,aDgetastet

Voor het uitvoeren van een meting moet genoeg licht terog in het lenzen systeem

worden gereflecteerd. Rieraan wordt voldaan indien de rowheid groter is dan de rz
c- hc4'f! golfleJlgte (hiermee wordt een reflektie coefci~j ~.~ bereikt). Bij~en~;'

oppervlakken {ruwheid < golflengte en daarm~:reflektiecoefciee~Jfioetde hoek

tussen oppervlak en invallende bundel zodanig zijn dat er gereflecteeTd licht in het

lenzenstelsel terog keert. Indien hieraan niet wordt voldaan kunnen foutieve +tingen

optreden (zie figuur 3.43). Dit soort meetsystemen zijn niet geschikt voor het meten van i t
grote sprongen (> 100 JJffi). Er worden enige verbeteringen besproken waaronder het Urqv'i
toevoegen van een piezo elektrische translatie eenheid en het meten van scherpe' JV'.~

overgangen onder een hoek waardoor nog gemeten kan worden. Een ander voo I van

deze sensoren in het algemeen is de compactheid en het lagegewi~

Zt:r:··········\;..·
\" ''. ,

I " ........

I ~\'" \ 'o ~ " : ; -
,

\.
.\.

-180~--~-------- --~o 60 120 180 240 300
Xlumj

Figuur 3.4 Signaalvervalsing aan een rand op het oppervlak [OVE 92].

Een andere comercieel verkrijgbare sensor is de Sensor Microfocus van UBM Ettlingen.

Hierbij wordt het oppervlak via hoogte meting gemeten maar de positie van de lichtspot

kan bekeken worden met behulp van een kruisdraad met vergroting van 50 tot 500 maal.

Een probleem van deze sensor is dat de objectief lens verend is opgehangen en dat deze

de neiging vertoond om te gaan trillen [BRE 91]. Dit kan ook bij andere sensoren

optreden. Deze sensor is aangepast hiervoor met twee regelingen voor het meten, een

langzame regeling waarbij de trillingen worden onderdrokt en een snelle voor

dynamische metingen met frekwenties tot 1200 Hz. De optiek van deze sensor is

zodanig aangepast dat een werkafstand van 15 mm wordt bereikt zonder verlies van

kwaliteit door het gebruik van een grote objectief lens. Deze sensor heeft verder nog

mogelijkheden om een nulpunt in te stellen en om de objectief lens een
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voorgeprogrammeerde verplaatsing te laten ondergaan waardoor een nominale baan lean

worden afgelegd ten opzichte waarvan zeer nauwkeurig kan worden gemeten. Verder l's.ee-

bijzonder uitvoeringen van deze sensor te koop waannee een een grote arheidsafstand

kan worden bereikt en waarmee oppervlakken met hoeken tot 300 te meten zijn.

ad 3) Kritische hoek

Indien het voorwerp in focus is van de objectief lens komt uit deze lens een parallelle

bundel. In deze bundel is een prisma opgenomen waardoor de bundel omgebogen wordt

op twee deteetoren (zie figuur 3.5 A). Indien de bundel niet parallel is. het oppervlak~~
buiten focus. dan komen lichtstralen van deze bundel voor een deel van het prisma ) /

onder een hoek die groter is dan de kritische hoek. Hierdoor wordt voor een deel van het

prisma de bundel niet meer afgebogen. In dit geval komt minder licht op een van de

sensoren en daarmee ontstaat een verschil tussen heide .sensoren. Hieruit is een sensor

ontwikkeld die dit systeem dubhel heeft (zie figuur 3.5 B).

Principle of critical angle of total reflection Optical layout of HIPOSS

A B

o
-+i-i----Photo-detectors

~H-_=_--Polarizationbeam splitter

A'-'~-i--lf------$- Laser diode--'• Collimater lens
C~~J::!~----Quarter wave plate

------Objective lens

1lTm"T1TT:"",,"",,,,",,,, -----Object surface

A: close {divergent! --@1
B: in focus (paralle" -@]
C: distant {convergentI----f!]

CBA
iU~·· Critic4Il·ang/e prism
" \ -- .
I k .~
-n-~~I' _.'\

I.i I . • -"

Objective lens j f f'"III Photodiodes

L Focus '"0'

Figuur 3.5 Systeem voor kritische hoek [MIT 86].

A: Enkelvoudig systeem.

B: Dubhelvoudig systeem.
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SAMPLE OUT
OF FOCUS

ad 4) Konfokale microscopie

Op het te meten oppervlak wordt een lichtpunt geprojecteerd. Deze lichtpunt wordt door

een microscoop op een sensor afgebeeld. Het terogkerende licht wordt omgezet naar een

eonvergerende bundel en wordt door een kleine opening gestuurd voordat het licht op de

sensor komt. Als de liehtpunt buiten het focus van de microscoop is, passeert minder

licht door de kleine opening waardoor het signaal van de sensor afneemt. Bij maximaal (}

signaal van de sensor is het oppervlak in focus (zie figuur3.6~ naar J v
oppervlaktemeting worden door ontwikkeld dooree,r~met meerdere kl~.§! h r;-e
openingen te gebruiken en deze bewegen. Dit is ee~'vonn-van-~ffiieii-zond;beweging //

van sensor of oppervlak [TIT 91]. De hoogte resolutie van dit syannende systeem is 20

nm. \ ~ ) r'/
.., (."}-f /,'d;' € ~ ,.u

/ /f l '/1 J. C

~
1..--

If

rSAMPLE IN
~. FOCAL PLANE

PINHOLE LENS ~....:.....:...,....

Figuur 3.6 Principe van konfokale microscopie [KIN 87].

Door aanpassingen aan de konfokale microscoop kan een werkafstand van 15 em

worden gehaald met een onnauwkeurigheid van 2 JJ1fi [KIN 87]. Met dit systeem is het

ook mogelijk om rowe oppervlakken te meten. Een row oppervlak veroorzaakt

strooilicht, dit betekend een afname van de maximaIe intensiteit maar het

vergemakkelijken van de uitrichting.
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In plaats van een pinhole voor de detector lean ook met behulp van een beamsplitter een

glasfibers worden toegepast (zie figuur 3.7) [JUS 92]. Dit is mogelijk met single mode

glasfibers maar door het gebruik van twee mode fibers is het ook mogelijk interferentie

tussen de beide modes te verkrijgen (zie ad 1).In eerste instantie wordt het systeem

gebruikt voor het meten van de focus. Twee verschillende mogelijkheden worden

beschreven. Bij de eerste methode geeft de maximale intensiteit het doorlopen van het

focuspunt aan. De tweede methode geeft in de buurt van het focus punt een

sinusvormige signaal waarbij het nulpunt van dit signaal overeenkomt met het doorlopen

van het focuspunt. Deze methode heeft als voordeel dat door de sinusvorm bekent is aan

welke kant van het focuspunt het gemeten oppervlak zich bevindt. Dit laatste is van

belang indien aIleen de focus gemeten wordt en het meetsignaal Diet gebruikt wordt

voor het verplaatsen van de microscoop of het te meten oppervlak. Beide zijn geschikt

voor het focusseren en dit is ook uitgevoerd en beschreven. Als grote voordeel van deze

methode wordt gegeven het lineaire verband tussen signaa! en hoogteverschil

Figuur 3.7 Konfokale microscopie met glasfiber [JUS 92].



ad 5) Holografisch optisch element

Deze sensor maakt gebruik van een HOE als diffractie rooster [KUR 9l], het wordt

gebruikt voor het lezen van de infonnatie van CD's. Op de in het systeem aanwezige

fotodiodes wordt bij focus een punt afgebeeld, indien de sensor niet op het oppervlak is

gefocusseerd wordt een halve cilinder op de diode afgebeeld, de vorm geeft aan of het

oppervlak te dichtbij of te veraf is. Door deze configuratie wordt de totale sensor kleiner

en vertoond deze een stabieler gedrag.

In [ZHU 91] wordt deze methode uitgebreid met een tweede HOE. Dit tweede HOE

splits een deel van de gereflecteerde bundel naar een tweede sensor waardoor een balans

systeem ontstaat (zie figuur 3.8). De sensoren zij uitgevoerd als PSD's met vier

kwadranten. De hoogte resolutie is kleiner als 1 J.m1, het werkbereik is ongeveer

200/-lm.

Figuur 3.8 Focuseren met holografische diffractie elementen [ZOO 92].

3.4 Looptijd meting

Bij deze methode wordt een lichtpuls uitgezonden en de tijd tussen uitzending en

ontvangst van de refleetie wordt gemeten [TIT 88]. Deze tijd geeft samen met de

snelheid van het licht de afstan~ ~n zender en voorwerp/ _

12-~~j/urtt j~u/~;L ~.
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3.5 Fase meting

Hierbij wordt ook een lichtsignaal uitgezonden echter nu als een sinusvonnig

gemoduleerde golf. Nu wordt het faseverschil gemeten tussen uitgezonden en ontvangen

signaal. Om een hoge nauwkeurigheid te krijgen wordt dit signaal aan een draagsignaal

toegevoegd [TIT 88]. Verschillende applicaties van deze methode zijn beschreven in

[WES 87].

Deze methode kan worden uitgebreid door het sinusvonnige signaal van frekwentie te

veranderen waardoor fase infonnatie voor verschillende golflengten gemeten kunnen

worden waardoor de nauwkeurigheid sterk toeneemt. Door het gebroik van diode lasers

kan de verandering van de frekwentie snel worden uitgevoerd [GOO 87]. Het meten van

de optische frekwentie wordt omzeild door het gebroik van een referentie signaal in een

glasfiber

3.6 Laser Doppler vibrometrie

Hierbij wordt gemeten aan een bewegend oppervlak [VAL 92]. Het bewegende

oppervlak wordt belicht met coherente belichting (een laserbundeI) t door het bewegen

van het oppervlak krijgt de gereflecteerde bundel een fase verschuiving. Door het

bepalen van deze fase verschuiving kan de snelheid van het oppervlak in de richting van

de laser straal worden bepaald en hiennee door integratie de positie van het oppervlak.

De snelheid van het oppervlak loodrecht op de meting heeft geen invloed op de meting.

Doordat geen intensiteit wordt gemeten maar fase verschillen is deze methode relatief

ongevoelig voor veranderingen van de oppervlakte reflektiviteit. Om infonnatie over de

richting van de snelheid te bepalen wordt een draagfrekwentie toegevoegd. Voor het

meten van een oppervlak is het noodzakelijk dat dit oppervlak of de sensor met een

bekende snelheid loodrecht op de laser bundel wordt bewogen. Voor het meten van een

kogel van een kogellager wordt deze om zijn as geclraaid met 3600 omwentelingen per

minuut [VAL 92]. De resolutie van het beschreven systeem is 0.025 f.lm voor de

hoogtemeting met een laterale resolutie~ Met een laserspot van 150 x

500 f.lm is het mogelijk om scheuren vanaf~e meten. Voor kleinere scheuren kan

de afmeting van de spot worden venninderd.
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3.7 Methoden voor aftasten

Naast het aftasten van een oppervlak door het bewegen van of de sensor of het

oppervlak zij~ook andere methoden in de onderzochte literatuur beschreven. In [FUJ 90]

wordt een methode voor aftasten beschreven die geen gebruik maakt van bewegende

delen. Deze methode maakt voor aftasten in de X-richting gebruik van een

akoestisch~ptischapparaat en voor de Y-richting wordt een speciaal prisma gebruikt dat

door een PZT wordt bewogen. Voor beide richtingen wordt een resolutie van 0.011lfD

bij een werkbereik van 50 Ilffi geclaimd. AIleen de werking van het prisma met de PZT

wordt in dit artikel verder uitgelegd. Door de vonn van het prisma en de verplaatsing

van de PZT komt een binnenvallende bundel met een verplaatsing uit de bundel die het

dubbele bedraagt van de verplaatsing van het prisma (zie figuur 3.9). Verder wordt het

optischf/beschreven dat noodzakelijk is om de verschuiving in X-richting geen invloed

te laten hebben op de Y-richting en omgekeerd. Doordat het werkbereik maar zeer klein ! 'S/'
is de meetopstelling uitgebreid met een grovere instelling voor de aftasting. Dit geschied

met behulp van twee spiegels die aanstuurbaar zijn (galvano mirrors), een voor iedere

richtingen.

entted beam
( shift position )
---~I Zh

emtted beam
( standard position )

(B)

• I
• I
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I
I

\'
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Figuur 3.9 Prisma voor optisch aftasten [FUJ 90].
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If ----------. , /. " I' /

3.8 Verbl>teringen voor:~~ ','f !." -. v / I.
-- /~.

Door het toe~en-:~~~;::::-~delmet 4 diameter op het te meten

oppervlak lean het totale systeem worden verbeter{~: deze referentie bundel lean

worden gefilterd waarmee golving van het oppervlak niet wordt meegenomen en

hiermee lean de invloed van trillingen tussen voorwerp en optiek venninderd worden.

Voor het deteeteren en meten van defecten kunnen deze systemen ook voordelen hebben

rI-- d&t een eenvoudigere signaa! verwerking. Voor deze signaal bewerking is een deteetie

methode in [ABE 90] beschreven. Het is voorstelbaar dat een of meerdere referentie

bundels in de scanrichting worden opgenomen waardoor bij defecten een verschilslgnaal

V ontstaat. Hiercioor is het niet meer nodig om het totale signaal te bekijken. ~ treedt een

/ soort differentiatie Ope t~
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4 TRIANGULATIE

$ ",.,J~)

J~ ../"f/¥(.? '?'--

41Inl'din ~~?t·t. ~
. el g /';/taftb07

Met triangulatiewordt~~meting bedoeld waarmee boogte kan worden

bepaald dOOrda~tievan ee!!Jichtspot op het te meten oppervlak wordt bepaald.

Deze lichtspot wordt gemaakt doordat een lichtstraal op het oppervlak wordt

geprojecteerd. De positie van de spot wordt opgenomen met een sensor (PSD of CCD

camera) die onder een hoek staat met de geprojecteerde lichtstraal. Door deze hoek

wordt een hoogte verandering van het oppervlak omgezet in een verschuiving van de

afbeelding op de sensor.

De hoogte van het oppervlak kan worden berekend omdat twee hoeken en een basis

afstand bekend zijn. Dit is de basis van de triangulatie meting. Op dit principe berosten

de meeste contactloze meetsystemen echter meestal is dit principe niet zo duidelijk

zichtbaar als bij de triangulatie sensoren.

De in het volgende hoofdstuk beschreven methoden die op gestructureerde belichting /

Y berosten werken in princi~ oak op het triangulatie princi~()maatmet-cieze------

methoden echter meer mogelijkheden bestaan om defecten te vinden en te meten worden

deze apart behandeld.

Voor triangulatie zijn dus twee hoeken en een basisafstand nodig. Bij de meeste

K triangulatie sensoren wordt de eerste hoekvast gekozen en is dit de hoek van de

~ichtstraa7detweede hoek en de basis afstand worden bepaald uit de positie van de

t:;{ L afbeelding op de sensor. Er zijn drie opstellings vormen die voorkomen:

JQtJ.1 a) De lichtbundel wordt loodrecht op het oppervlak geprojecteerd en de sensor staat

onder een hoek (zie iiguur 4.1);

b) De lichtbundel staat onder een hoek en de sensor staat parallel met het oppervlak (zie

figuur 4.2);

c) Zowel de lichtbundel als de sensor staan onder een hoek met het oppervlak (zie

figuur 4.3).
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Figuur 4.1 lichtbundelloodrecht op het oppervlak [SOW 92].

Ii·' ..

(2 )

Figuur 4.2 Lichtbundel onder een hoek met het oppervlak, sensor parallel [AKU 9l].
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Figuur 4.3 Zowellichtbundel als sensor onder een hoek [TAN 90].

Verder is het ook mogelijk naast een vaste opstelling een opstelling te maken waarmee

het oppervlak kan worden afgetast.

/~!dt;r;;~~.
De eerste~is meest voorkomende omdat hier de hoogte meting eenvoudig is. bij

beide andere methoden wordt bij het veranderen van de hoogte ook een ander meetpunt

gebruikt (zie figuur 4.3).

AIgemeen wordt voor deze methoden een resolutie van 1/1000 van het meetbereik

gegeven [TIT 91].

Meestal wordt beschreven dat deze methode een diffuus refleeterend oppervlak nodig

heeft. Dit is niet noodzakelijk als de lichtbundel en de sensor beide onder een goede

hoek ten opzicht van het oppervlak staan (zie figu~_4.3)[TANYo.]. Indien bij deze

opstelling het oppervlak draait wordt echter ook~hoogteveJPl~a~~gg~~~
/{/ -- ~ ~£t;d~---rt~ .

t. '(It I*rt>;, .,.

Meestal wordt VOOt net projecteren van de lidltspot een laser gebruikt. Dit is niet

noodzakelijk. Met behulp van een door wit licht belichte apertuur is het ook mogelijk

[TAN 90].
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Nadeel van triangulatie metingen zijn a 'kingen in de hoogte meting die veroorzaakt

worden door het optreden van loka variaties de reflectiviteit, het optreden van

laser speckles en vooral het optreden van meervoudige reflecties bij spiegelende

oppervlakken [PEN 87].

Een ander nadeel van de gebroikelijke triangulatie sensoren is de richting gevoeligheid.

Omdat of de lichtbundel of de camera onder een hoek staan kunnen de lichtbundels van

de bron naar de camera worden onderbroken door bijvoorbeeld randen op het oppervlak

(zie figuur 4.4). Een poging om dit op te lossen is gedaan door Philips met een sensor

die twee camera's bevat (zie figuur 4.5) [PHI]. Een betere oplossing is verkregen door het

toepassen van een circulaire opnemer die de positie van de lichtspot in 380 graden om

de spot meet (zie figuur 4.6)[WOL].

a
gelIeSSene Konnr

~\.,
....

I

Figuur 4.4 Meetfout door schaduwvorming [SOW 92].
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Figuur 4.4 Triangulatie met twee sensoren [Pill].
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Figuur 4.4 Triangulatie met circulaire sensor [WOL].

Een tweedimensionale vorm van triangulatie wordt lichtsnede methode genoemd. Deze

techniek is aloud maar door de opkomst van camera's en beeldverwerking weer nieuw

leven ingeblazen. Deze methode is uitgebreid naar de methoden die werken met

gestructureerd licht. Ook hierbij is het zo dat doordat de richting van de lichtstralen

bekend zijn de positie van het raakpunt op een object kan worden bepaald. Ook deze

methoden worden toegepast in samenwerking met beeldverwerkende technieken.
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De echte triangulatie sensoren zullen maar kort beschreven worden omdat ze in

vergelijking met de hoogte meettechnieken een lagere nauwkeurigheid hebben en door

de bovenbeschreven nadelen. Bij deze sensoren is het ook noodzakelijk om te seannen. del
r tfA>( 1t't'1'l ¢ td~ (j(II·~

De lichtsnede methode en de gestructureerde belichtingsmethoden bieden voor /b'V(

oppervlakte defecten grotere mogelijkheden. Gedeeltelijk omdat er minder of niet hooft

worden afgetast en omdat door het toepassen van beeldverwerkende teehnieken een

snelle detectie van defecten mogelijk is.

4.2 Meetmethoden

De triangulatie sensoren kunnen worden uitgebreid met extra optiek en sensoren

waardoor correcties kunnen worden uitgevoerd voor optredende reflectie fouten

[SOW 92]. Deze sensor is gebaseerd op een PSD detector. Deze gecorrigeerde sensor

worden commercieel aangeboden onder de naam Triangulator [S11]. Het is ook mogelijk

om met behulp van een spiegel of een prisma te meten aan boringen of inwendige

schroefdraad (zie figuur 4.7)[SOW 92]. ('1. M £.r//~/ .

Figuur 4.7 Meting boring [SOW 92].
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Een triangulatie sensor lean ook worden gebruikt als ruwheidsmeter [MIT 86]. Deze

opstelling maakt gebruikt van een laserbundel onder een hoek met het oppervlak. De

sensor kijkt onder een hoek naar de lichtspot. Hierbij wordt ook door middel van een

tweede sensor een correctie uitgevoerd op de positie waarden van de eerste sensor (zie

figuur 4.8). \.... kN! ~ ~7.'~,

Surface of
wcrk",ece after,
anel1!¥Olutian ,

\,

WOvelenQtll '" 0.63 II'"

Motor

Beam _ imCIQe

Figuur 4.8 Triangulatie sensor met extra sensor voor correctie [MIT 86].

Door het onder een hoek stellen van zowel de licht bundel als de sensor is het mogelijk

om ook spiegelende oppervlakken te meten. Aan deze oppervlakken geldt dat de hoek

van inval gelijk is aan de hoek van reflectie. Het meetsysteem moet hierop worden

aangepast [TAN 90].

Een systeem dat op vergelijkbare wijze werk wordt OMEGA genoemd [GEU 91]. Ook

hierbij is het mogelijk om oppervlakken waarvoor geldt hoek van inval is hoek van

reflectie te meten.
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Een triangulatie sensor die schijnbaar volgens dit zelfde principe werkt is de LAMDA

sensor. Ook bij deze sensor kan het oppervlak glimmend zijn. Echter niet de positie van

de lichtspot wordt gemeten. De lichtspot wordt door een piezo-keramische reflector over

het oppervlak bewogen. Gemeten wordt de tijd die verstrijkt tussen een referentie positie

en het moment dat een sensor gereflecteerd licht ontvangt. Hiermee wordt de hoek

bepaald waaronder de tweede sensor reflecties ontvangt. Hieruit wordt de afstand van

het oppervlak tot de sensor bepaald [ALl].. "'/ _ ~ .
...----. /I(/- ~U~ "ua~~ r'5p.

Bij het gebruik van een PSD als sensor voor de triangulatie kunnen problemen ontstaan

door reflecties aan het oppervlak. Dit verschijnsel is in de literatuur vaker beschreven

[PEN 87] [SOW 92][DRE 86]. Doordat deze PSD's het zwaartepunt van een lichtspot

meten kan door deze reflecties de meting worden beinvloed. Deze reflecties worden

getoond in figuur 4.9.

Figuur 4.9 Reflecties van een laserspot [DRE 86].
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Triangulatie sensoren gebaseerd op CCD lijncamera's worden ook gebruikt als detector

in triangulatie sensoren [HUI 90][HUM 89]. Voordeel van CCD camera's is dat deze

niet het zwaartepunt van de lichtspot meten. De lijncamera bepaald op verschillende

intensiteits niveaus de posities van de rand van de spot. Hierdoor lean een betere

bepaling van het midden van de spot worden gedaan. Dit is vooral van beIang bij

oppervIakken die een reflecterende structuur hebben. Hierdoor kunnen zoals eerder

beschreven reflecties ontstaan waardoor foutieve metingen worden gedaan. Met CCD

lijncamera's kan dit worden voorkomen of in ieder geval venninderd.

De problemen die ontstaan door valse reflecties lamnen ook worden opgelost door

meerdere sensoren [PIll]. Een andere oplossing met twee sensoren wordt gegeven in

[SAM 90]. Hierbij wordt gebruik gemaakt van twee 2D camera's. Beide camera's maken

een 2D beeld van de lichtspot en de extra optredende reflecties. De lichtspot is hiervoor

uitgevoerd als een lijn. Door te bepalen welke punten niet in beide beelden voorkomen

en deze te elimineren blijft een beter beeld van de spot over (zie figuur 4.10). Uit dit

verbeterde beeld wordt de positie van de spot bepaald.
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Figuur 4.10 Verbetering van het beeld van een lichtspot door vergelijk van twee
beelden [SAM 90].
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Door met behulp van een draaibare spiegel zowel de geprojecteerde als gereflecteerde

lichtbundel af te buigen lean een 1800 groot meetbereik worden gebruikt. Het is

noodzakelijk om de hoek van de spiegel te meten. De resolutie verloopt met de afstand

tot de sensor (zie figuur 4.11). In figuur 4.12 is een mogelijke uitvoering van een

dergelijke triangulatie sensor getekend. Deze sensor is ontwikkeld voor robot armen

[VEN 92]. Deze sensor is compact Ook deze sensor heeft een soortgelijk meetbereik als

getoond in figuur 4.11.

Figuur 4.11 Resolutie afhankelijk van de positie in het meetbereik [Opt].
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Figuur 4.12 Triangulatie sensor met aftasting [VEN 92].

De nauwkeurigheid van triangulatie methoden is uitgebreid onderzocht [CLA 90]. Als

algemene stelregel wordt 1/1000 van het meetbereik aan gehouden [TIT 88]. In tabe14.1

staat een lerror budget' voor een triangulatie sensor.
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I Random errors i
Image Location Interpolation Laser Pointing Atmosphere Surface !

~xI~m
1.3 0.13 - - -

~d/mm 0.172 0.017 0.192 0.0043 0.17

Standard deviation == 031 mm
I

Systematic errors
Base length Sensor length Image distance

lad/mm - Om1 0.18

~dlmml 0.284 0 0

~d/mm - L9 10.96

Max errors:- @ Min distance - 0.2mm, @ camera axis distance - 0.284, @ max distance - 12.8 mID.

Tabe14.1 Error budget triangulatie sensor [CLA 90].

Het is ook mogelijk om de triangulatie sensor als een focussensor te gebruiken waarbij

oppervlak of sensor worden verplaatst om de lichtspot op dezelfde plaats op de camera

te positioneren [AKU 91]. Het beschreven systeem gebruikt twee lasers die heiden onder

een hoek tot het oppervlak staan. De positie van het voorwerp wordt bijgestuurd zodat

heide lichtspots samenvallen op dezelfde plaats op de sensor. De resolutie van dit

systeem wordt voomamelijk bepaald door de axiale meetsystemen waarmee de positie

van het voorwerp wordt gemeten. ,
~ C 5 cU· ,7L --::e.?''' .
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5 GESTRUCTUREERD UCHT

5.1 InIeiding

Met gestructureerd licht wordt een aantal meetmethoden samengevat die als / J
gemeenschappelijk kenmerk hebben dat de hoogte informatie bepaald wordt metingen

aan de belichte delen van het oppervlak. De hoogte wordt bepaald uit de meting van de

belichting op het oppervlak en de kennis van de structuur van de belichting. In principe

is deze berekening een triangulatie meting.

Er kunnen drie varianten worden onderscheiden. Waarbij het verschil ligt in de structuur

van de belichting.

/ - belichting projecteert een lijn op het oppervlak;

Z - belichting projecteert meerdere lijnen op het oppervlak;

j - belichting projecteert een sinusvormige raster.

De eerste methode wordt lichtsnede methode genoemd en is al zeer lang bekend. Door

het samenvoegen van deze methode met een camera en beeldverwerkende apparatuur is

het mogelijk een automatisch meetsysteem te verkrijgen. Deze methode is uitvoerig

beschreven in [SCH 89]. Door het projecteren van meerdere lijnen ontstaat de tweede

variant.

Bij de eerste twee.varianten wordt de bij de verwerking van het beeld aIleen gekeken

naar de overgang van licht na~~ ~er. Door een raster~t een

sinusvormig intensiteits profi;rr;-projectere;!lheeft elke hoogte een bepaalde licht

intensiteit. Hierdoor kan een hoogteplaatje van het totale oppervlak worden gegenereerd.

5.2 Meetmethoden

Een lichtsnede sensor wordt momenteel ontwikkeld aan het IPT in Aken (zie figuur

5.1HSQW 92]. Deze sensor is uitgerust met een CCD matrix camera. Door middel van

een laser en cilindrische lenzen wordt een lijn op het oppervlak geprojecteerd. De positie

van de geprojecteerde lijn wordt gemeten met beeldverwerkende hardware die direct in

de sensor is ondergebracht.
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Figuur 5.1 Laserlichtsnede sensor [SOW 92].

Net zoals bij de, in het vorige hoofdstuk beschreven, triangulatie sensoren is de

nauwkeurigheid van deze sensoren sterk afhankelijk van het te meten oppervlak. Deze

sensor kan worden gebruikt om een voorwerp af te tasten maar hij wordt ook gebruikt

voor het meten van de spleten tussen portier en body bij de automobiel fabricage (zie

figuur 5.2).

Figuur 5.2 Lichtsnede sensor gebruikt voor controle in de automobiel industrie

[SOW 92].

Een soortgelijke lichtsnede sensor wordt gebruikt voor het controleren van vliegtuig

ramen op krassen [SAR 91]. Om een diffuus reflecterend oppervlak te verkrijgen wordt
,/..er -l( l[ era( - .

het glas behandeld met een coating. De resolutie wOrdt aangegeven als 2.5 urn. Het

totale oppervlak wordt gemeten door aftasten.

t ~ /~~~) ~~~-



In plaats van een CCD matrix camera kan ook een 2 dirnensionale PSD sensor worden

gebruikt [KOE 90]. In dit geval wordt geen lijn geprojecteerd maar wordt het oppervIak

Iangs een lijn afgetast. De uitgang van de camera geeft de positie van de lichtspot als

functie van de tijd waar in het oppervIak wordt afgetast (zie figuur 5.3).

Camera

Slit light

,,,,,
"',,,,,

,..-....., •.JiII ,I'

Laser scan

33 ms I line

Figuur 5.3 Lichtsnede sensor [KOE 90].

A) met CCD camera;

B) met PSD sensor.

1 ms I line

Een toepassing van sensoren met PSD's is de mogelijkheid om met meerdere PSD's de

positie van dezelfde lichtspot te meten. Dit is een mogelijkheid om schaduw effecten te

vermijden. De lichtspot kan dan door twee roteerbare spiegels over het oppervIak

worden gestuurd (zie figuur 5.4).
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3-D imager
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Figuur 5.4 Opstelling met 4 PSD camera's en een bewegende lichtspot [KOE 90]

Vooe het projecteren van meerdere lijnen kunnen diaprojectoren worden gebruikt

[ELA 89]. Hiermee kunnen naast lijnen ook patronen worden geprojecteerd. Met behulp

van een spiegel en een beamsplitter is het mogelijk om met een laser en cilindrische

optiek een aantallijnen met laserlicht te projecteren (zie figuur 5.5).Het is ook mogelijk

om met behulp van een Michelson interferometer strepen patronen te projecteren. Dit

wordt nader besproken in hoofdstuk 7.
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Figuur 5.5 Projectie van meerdere lijnen met laserlicht [AOY89].

Bij het projecteren van meerdere strepen ontstaat een probleem dat niet eenduidig

vastligt welke lijn op een bepaald gedeelte van het oppervlak wordt geprojecteerd. Dit

betekend dat de hoogte die bepaald wordt een of meerdere strepen hoger of lager kan

liggen. Om dit op te lossen kan een gecodeerd patroon worden gebruikt. Door

verschillende afstanden tussen de strepen en verschillende dikten van de strepen kan

worden vastgelegd welke streep waar op het oppervlak wordt geprojecteerd (zie figuur

5.6). Indien mogelijk kunnen naast het te meten object kalibratie profielen worden

geplaatst (zie figuur 5.7). Het resulterende beeld is te zien in figuur 5.6.
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Figuur 5.6 Gecodeerd strepen patroon met aan weerszijden van het object kalibratie

profielen [ELA 89].
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Figuur 5.7 Meetobject met aan weerszijden kalibratie profielen [ELA 89].

De derde variant van de gestructureerde belic4e boogte informatie uit bet

intensiteits verloop~et oppervlak: Het oppervlak wordt onder een hoek belicht door

een sinusvorrnig raster. Indien een punt op het oppervlak hoger staat dan zijn

omliggende punten zal dit punt een andere lichtintensiteit hebben. Door het

sinusvorrnige patroon komt elke intensiteit overeen met een bepaalde fase. De fase

informatie van het beeld van het oppervlak bevat de hoogte inforrnatie. De hoogte

inforrnatie kan op verschillende manieren nit de fase inforrnatie worden gehaald. Een

methode is het nemen van de Fourier getransfonneerde en in deze getransfonneerde het

periodieke raster hier nit te filteren [FRA 92]. Het voordeel van deze methode is dat met

een opname van het oppervlak kan worden volstaan. Deze methode is commercieel

verkrijgbaar, de resoluties van dit systeem zijn gegeven in tabel 5.1.

Me8- Me6-
AuflOsung tur die Erfassung

Vorsatz· bereich bereich
von Hohenprofilen (I'm)

system lateral vertikaJ 30 40 50
(mm) (mm)

Streifen Slre,'en Streifen

0.5_ 9 ... 45 5 6 ... 31 5 ... 23 4 ... 18

0.63- 7 ... 35 3 5 ... 24 4 ... 18 3 ... 14

- 5 ... 23 2 3 ... 16 3 ... 12 2 ... 9

2_ 2 ... 11 1 1.5 ... 8 1. .. 6 <1. .. 5

Tabe15.1 Resoluties voor meetsysteem met Fourier transformatie [FRA 92].1
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Andere methoden die gebruikt worden om de hoogte infonnatie te verkrijgen zijn

gebaseerd op teehnieken die voor licht interferentie zijn ontwikkeld. Deze technieken

worden 'phase shift' methoden genoemd. Hierbij worden een aantal opnamen gemaakt

met verschoven rooster waarbij uit de veischillende opnamen de fase en daannee hoogte

informatie kan worden berekend [HAK 86].

In [HAL 86] worden twee verschillende systemen beschreven, een waarbij het oppervlak

met een parallelle bundel wordt beschenen. In deze bundel wordt door interferentie een

sinusvonnige patroon opgewekt. Voordeel hiervan is dat de steek (golflengte) van het

raster op elke hoogte het zelfde is. Nadeel is het kleine laterale werkbereik. Het tweede

systeem gebroikt een puntvonnige lichtbron waardoor een groot lateraal meetbereik kan

worden gerealiseerd. Nadeel is dat het terug rekenen gecompliceerder is. Als projectie

eenheid wordt een diaprojector gebruikt, om de 'phase shift' te realiseren wordt de dia in

de projector verschoven.

- 48-



6 STROOILICHT

6.1 InIeiding

Elk oppervlak dat door een lichtbundel beschenen wordt, reflecteert dit licht op

karakteristieke wijze. Deze reflectie wordt opgedeeld in twee soorten, Het licht ciat

voldoet aan de optische reflectie wet (hoek van inval is hoek van reflectie) en het .

resterende gereflecteerde licht. Bij de strooilicht meetmethoden wordt deze reflectie

gebruikt voor het bepalen van de oppervlakte s1rUctuur. Veel van deze methoden worden

gebruikt voor het bepalen van ruwheid maar door dat een oppervlakte defect een

verstoring van het oppervlak geeft kunnen deze methoden ook worden gebruikt voor het

detecteren van defecten.

De verstrooiing van het licht kan veroorzaakt worden door twee oorzaken [RAK 87]:

- Krassen, putjes en andere oppervlakte kenmerlcen wiens afmetingen groot zijn

vergeleken met de golflengte van licht.

- micro afwijkingen waarvan de afmetingen klein zijn ten opzichte van de golflengte van

licht en die het totale oppervlak bedekken.

Het optreden van strooilicht wordt verduidelijkt in figuur 6.1. Hierbij wordt met een

laser een punt op een oppervlak verlicht. Het gereflecteerde licht is geen mooie bundel

maar een verstrooide bundel [TIW 84]. De intensiteitsvercieling is sterk afhankelijk van

de oppervlakte s1rUctuur (zie figuur 6.2).

_-br-----.__-
t

d

e

Figuur 6.1 Strooilicht door een verlicht punt op een oppervlak [THU 84].
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Figuur 6.2 Invloed van het oppervlak op de strooilicht intensiteitskromme [TIiU 84].

6.2 Meetmethoden

Wanneer een coherente lichtbundel een niet licht doorlatend voorwerp belicht treedt

diffractie op in het gereflecteerde licht. De microdefecten (ruwheid) bepalen de refraetie.

Het beeld in het gerefleeteerde licht is de Fourier transfonnatie van de hoogte ruwheid

[LON 91]. Door het gerefleeteerde licht op te nemen met een camera en te bewerken

met beeldverwerkende apparatuur kan infonnatie worden gewonnen over het oppervlak.

Een spiegelend oppervlak geeft een bijna ronde spot. Dit oppervlak met een 1 Jlrrl grate

groef geeft een totaal ander beeld (zie figuur 6.3-a,b). Een diffuus reflecterend licht

geeft een Minder gestructureerd beeld maar ook hierbij zijn afwijkingen duidelijk

herkenbaar (zie figuur 6.3-c tot g).
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Figuur 6.3 Diffraetie patronen aan verschillende oppervlakken [LON 91].

Voor het meten van ruwheid zijn drie methoden ontwikkeld [RAJ< 91]:

1) Total integrated scatter;

Hierbij wordt gekeken naar de intensiteit van het spiegelend gerefleeteerde licht als
maat voor de oppervlakte ruwheid (Rq).

2) Angularly resolved scatter;

Het totale gerefleeteerde licht wordt hierbij bekeken waarbij ook de diffractie

patroon lean worden bekeken.

3) Partial integrated scatter.

Bij deze methode wordt een gedeelte van het diffuus gereflecteerde licht bekeken.
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En andere methode voor het deteeteren van oppervlakte defecten is meten in het direct

gereflecteerde licht Indien het voorwerp een bepaalde gladheid heeft zal een ander een

hoek invallende lichtbundel onder dezelfde hoek op het oppervlak worden gereflecteerd.

Door dit gereflecteerde licht door middel van een sensor te meten kunnen defecten

worden gedetecteerd. Een defect op het oppervlak za1 een andere hoek hebben en het

licht za1 onder een andere hoek worden gereflecteerd en hierdoor niet op de sensor

vallen. Een vermindering van de lichtintensiteit op de sensor geeft een defect aan.

Meestal zal bij deze methode een baan op het voorwerp worden belicht Indien de -sensor

uit meerdere elementen bestaat kan ook worden bepaald in welke elementen het defect

optreedt Vaak wordt voor de sensor een lijncamera gebruikt [ZEL 90]

Door voor de belichting gepolariseerd licht te gebruiken en het gereflecteerde licht ook

door polarisatie filters te bekijken kunnen defecten duidelijker bepaald worden

[STO 90]. Door het gebruik: van gepolariseerd licht wordt opname van strooilicht door

het niet defecte oppervlak geminimaliseerd. Bij het gebruik van gepolariseerd licht zijn

van belang de positie van de sensor, hoek van inval en grote en vorm van de apertuur.

Als met een laser een punt op het oppervlak wordt belicht treed alleen reflectie op in dat

punt (bij optische gladde oppervlakken). Als er een defect is zal het gereflecteerde licht

uit verschillende bestaan zoals direct gereflecteerd licht, licht dat door diffractie afwijkt

en strooilicht. De intensiteits verdeling van het gereflecteerde licht kan in twee delen

worden opgedeeld, het licht waarvan de hoek van inval gelijk is aan de hoek van

reflectie en het licht waarvoor dit niet geldt. Vit dit tweede gedeelte is het mogelijk het

oppervlak van een defect te bepalen [YAN 90]. Hier wordt afgeleid dat het oppervlak

van een defect rechtevenredig is met de diffractie energie. Metingen aan niet optisch

glad materiaal zijn ook mogelijk omdat het strooilicht opgewekt door een defect

duidelijk sterker is als het strooilicht van en niet perfect glad oppervlak zonder defecten.

Hiervoor is een systeem ontwikkeld (zie figuur 6.4) waarbij de laser bundel onder een

hoek van 90 graden op het oppervlak staat waardoor het direct gereflecteerd licht exact

terugkomt Nadeel van dit systeem is dat bij het seannen van gekromde oppervlakken

het oppervlak zodanig moet worden gepositioneerd dat de laserstraal loodrecht op het

oppervlak vall. Met dit systeem zijn krassen tot 3 J.lIIl duidelijk zichtbaar (zie

figuur 6.5).
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Figuur 6.4 Overzicht systeem voor strooilicht meting [YAN 90].
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Figuur 6.5 Diffractie patronen van krassen met verschillende groten [YAN 90].

Het is ook mogelijk om een gedeelte van het gereflecteerde en verstrooide licht tee

bekijken met behulp van een lens die dit licht op een lijn camera projecteert (zie figuur

6.6)[VIL 91]. Hiermee wordt ook het direct gereflecteerde mee bekeken. uit het profiel

kan een uitspraak: worden gedaan over de oppervlakte kwaliteit (zie figuur 6.7). Een

verandering van dit profiel zal worden veroorzaakt door een verandering van het

oppervlak, een defect.
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Figuur 6.6 Overzicht systeem voor strooilicht meting [VIL 91].
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Figuur 6.7 Strooilicht krommen voor verschillende oppervlakken [VIL 91].
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Met behulp van glasfiber zijn strooilicht sensoren ontwikkeld die gebruikt worden als

afstandssensor [PFE 92]. Deze sensoren bestaan uit een glasvezel kabel die het licht

toevoert en op het oppervlak projecteert. Daaromheen is een glasfiber laag aangebracht

die het gereflecteerde licht invangt en naar een sensor leid (zie figuur 6.8). Met deze

sensoren kan ook ruwheid worden gemeten. Hiervoor wordt het uitgangssignaal als

functie van de afstand bekeken [DIN 91]. Op een bepaalde afstand is de intensiteit van

het gereflecteerde licht een maat voor de ruwheid (zie figuur 6.9). Om gebruik te maken

van deze methode moet de afstand van sensor naar oppervlak bekend zijn en niet

veranderen.
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Figuur 6.8 Afstandsensor [PFE 92].
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Figuur 6.9 Strooilicht krommen voor verschillende oppervlakte ruwheden [DIN 91].
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Door het toopassen van twee van de bovenbeschreven sensoren kan weI direct ruwheid

worden gemeten en defecten worden gedetecteerd [ABE 90]. De twee sensoren worden

onder verschillende hooken op hetzelfde opperviak gericht. De informatie van het

oppervlak wordt bepaaid uit het verschil signaal van de beide sensoren. Deze sensoren

hooven niet de hoven beschreven vorm te hebben. Voor het meten van kogels is de

sensor opgesplitst in een lineair zend gedeelte en een daaconder liggend lineair ontvangst

gedeelte. Voor het omspannen van de helft van de kogel worden drie van deze sensoren

gebruikt. Door de glasfiber sensor wordt toch een compacte meetopstelling gerealiseerd

(zie figuur 6.10). Dit systeem is gerealiseerd en meet 400 kogeis per uur, 24 uur per dag.

Toopassing van meerdere strooilichtsensoren voor het detecteren van oppervlakte

defecten wordt beschreven in [LEW 82]. Het voorwerp is een kogel waarvan het

oppervlak wordt gemeten tijdens het collen van de kogel langs de meetpositie. Bij deze

meetopstelling zijn defecten grater dan 0.25 mm betrouwbaar te detecteren.

Figuur 6.10 Strooilicht meetkop voor metingen aan kogels, met glasfiber [ABE 90].
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Voor het meten van oppervlakte ruwheid is een apparaat ontwikkeld dat met

verschillende lichtbronnen en lichtsensoren werkt. Beide, de lichtbronnen en de

sensoren, zijn in een halve cirkel am het te meten oppervlak geplaatst. Afhankelijk van

de meetopgave worden een aantallichtbronnen geactiveerd en de resulterende

strooilichtverdeling wordt verwerkt voor het bepalen van de ruwheid (zie figuur 6.11).

Hiermee worden goede resultaten voor ruwheden in het gebied van Ra is 1 tot 20 J.Lrrl

behaald.

M"BvlIrillntf A: j =10
k= 0... 20

M~vlIrillnt" B: j =k
j.k =0... 20

Figuur 6.11 Overzicht systeem voor strooilichtmeting met inschakelbare lichtbronnen

[THU 84].
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7 MOIRE

7.1 Inleiding

De moire techniek is een methode voor hoogte meting waarbij de hoogte informatie in

beeld wordt gebracht door middel van de interferentie tussen twee periodische

intensiteits verdelingen bijvoorbeeld lijnpatronen [SEI 90](zie figuur 7.1). De enige eis

die gesteld wordt aan de roosters die gebruikt worden voor het maken van de intensiteits

verdeling is dat deze bestaan uit gevulde en ongevulde structuren [MOR 89]. De gevulde

regionen kunnen lijnen (recht, krom), punten of andere geometrische vonnen.

Figuur 7.1 Interferentie tussen twee rasters [POD 92].
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Een preciezere definitie van moire wordt gegeven in [POD 92]: Een moire patroon is

een laag frekwent ruimtelijk patroon welke ontstaat wanneer twee soortgelijke

ruimtelijke patronen van een hogere frekwentie worden gecombineerd. Hierbij wordt

ook nog gegeven dat indien de donkere lijnen van de patronen samen vallen er lichte

moire strepen ontstaan en dat indien de donkere strepen van het ene rooster samen

vallen met de lichte strepen van het andere rooster er donkere moire strepen ontstaan.

Kleine verschillen in twee gesupperponeerde hoog frekwente rasters leveren laag

frekwente interferentiepatronen [DUB 90]. Deze interferentie patronen kunnen worden

gezien als optische zwevingen. Als de twee structuren over elkaar liggen en de ene

structuur wordt ten opzichte van de andere verdraaid ontstaat 'Verdrehungsmoire' (zie

figuur 7.2). Van een afstand wordt een nieuw rooster gezien met een grotere rooster

afstand [SEffi 90]. Hiervoor kunnen de structuren dezelfde roosterafstand hebben. Bij

structuren die roosterkonstanten met een klein verschil hebben kan het ene rooster

parallel zonder verdraaiing ten opzichte van de andere verschoven worden. Zo ontstaat

'Teilungsmoire' (:de figuur 7.3), vergelijkbaar met de nonius van een schroefmaat.

o
-1

f1I

2

Zen/ren dunklK S/reifen-

...
Zen/,en htll.,. Slreifen

n

'l,
o

-1

Figuur 7.2 'Verdrehungsmoire' [SEffi 90].
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Figuur 7.3 'Tei1ungsmoin~' [SEIB 90].

Er worden twee soorten moire onderscheiden: schaduw en projectie moire.

Bij schaduw moire wordt gebruikt gemaakt van een raster (zie figuur 7.4). Het voorwerp

wordt belicht waarbij het licht door elit raster hoven het voorwerp gaat. Het voorwerp

met rasterpatroon wordt door hetzelfde raster bekeken (onder een bepaalde hoek ten

opzichte van de belichting) en wederom treedt intetferentie op tussen het geprojecteerde

en het originele raster.

Figuur 7.4 Schaduw moire [HOO 91].
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Bij projectie moire wordt met behulp van een raster een strepen patroon op het te meten

voorwerp geprojecteerd (zie figuur 7.5). Het voorwerp met strepenpatroon wordt

bekeken door een optisch systeem waarin een soortgelijk raster is opgenomen. Er

ontstaat interferentie tussen de beide rasters. Nadeel van deze methode ten opzichte van

schaduw moire is de toegenomen complexiteit. vereiste instelling en het lichtverlies door

de toegevoegde lenzen.

Figuur 7.5 Projectie moire [ROO 91].

Moire topografie is vergelijkbaar met optische interferentie waarbij de steek van het

resulterende strepenpatroon overeenkomt met de golflengte van het licht bij de optische

interferentie.

Het interferentie patroon is een sinusvormig signaal ten opzichte van de hoogte.

Projectie moire kan vergeleken worden met een aantal oppelVlakken die parallel met

elkaar verlopen. die, dezelfde orde van interferentie hebben. Deze vlakken ontstaan waar

de projecties van het geprojecteerde en het referentie raster samen komen [DUB 90]. In

werkelijkheid zit tussen deze vlakken de sinusvormige overgang van de lichtintensiteit.

Enkele systemen maken aIleen gebruik van een bepaalde zwart/wit overgang waardoor

het oppervlak beschreven wordt met hoogtelijnen op bepaalde hoogte. Andere systemen

kunnen het hoogteplaatje van het gehele oppervlak bepalen door het verwerken van de

fase informatie uit meerdere beelden. Tussen het opnemen van de verschillende beelden

wordt het voorwerp of een van de rasters verschoven.
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Door de optische as van de projector en de sensor met referentie raster parallel te zetten

worden de oppervlakken vlakke vlakken. Dit is meestal voordelig voor de verdere

verwerking, Een bepaalde intensiteit komt met een bepaalde hoogte overeen binnen een

golflengte.

Belangrijk is het weI te realiseren dat alle moire methoden berusten op reflectie van het

geprojecteerde licht op het oppervlak. Bij spiegelende oppervlakken zal het licht direct

gereflecteerd worden waarcioor geen contrast tussen de moire strepen en is geen hoogte

meting mogelijk [SEI90].

7.2 Meetmethoden

Bij schaduw moire worden twee vormen onderscheiden, parallelle belichting met

telecentrische afbeelding (zie figuur 7.6) en puntvormige belichting met puntvormige

afbeelding (zie figuur 7.7). Bij de eerste methode kunnen alleen oppervlakken bekeken

worden in de grootte van de bundel van de parallele (ongeveer 100 mm).

~
- -- ~,.ill I

Figuur 7.6 Schaduwmoire met parallele belichting [SEI 90]
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Figuur 7.7 Schaduwmoire met puntvonnige belichting [SEI90]

De tweede methode wordt vaker toegepast in de praktijk. Het nadeel hiervan is dat de

streep breedte niet constant is. Dit kan oak een voordeel zijn zoals beschreven in

[BOE 89]. Voor de configuratie in figuur 7.7 is de meetonnauwkeurigheid 1/500 tot

1/1000 van het hoagte meetbereik. Deze meetonnauwkeurigheid is niet afhankelijk van

de groote van het oppervlak. [BRE 90] geeft aan dat de resolutie gelijk is aan 1/25 van

de gemeten hoek, samen met 1000 lijnen in een beeld zou dit een resolutie van 1/10000

van het lateraIe bereik zijn. Dit geldt voor praktische toepassingen, in laboratorium

omstandigheden is een resolutie van 1/20000 mogelijk.

In [BLA 89] wordt onderscheid gemaakt tussen 'additive' en 'transmissive' projectie

moire. Bij de traditionele projectie moire wordt het beeld van het voorwerp met het

geprojecteerde patroon door een tweede raster gestuurd. Dit wordt voorgesteld als een

'subtractive one-bit fiter' en wordt aangeduid als 'transmisive'. Een variatie hierop is het

gebruik van een sensor die bestaat uit een aantal kolommen die fungeren als een raster.
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Het is mogelijk ook interferentie te krijgen indien twee rasters op het voorwerp worden

geprojecteerd. Deze methode wordt 'additive' moire genoemd. Een variatie hierop is het

via optische optellen van het vervormde (geprojecteerde) raster met het referentie raster

(zie figuur 7.8). Deze methode is niet toepasbaar bij bewegende rasters omdat hierbij

een gelijkmatig belicht beeld zou ontstaan. Deze methode wordt ook 'bright fringe

moire' genoemd omdat de interferentie strepen lichter zijn dan de rasterstrepen.

Moire
Video
Output

Electronic circuit
convens Camera #2
output to alternating
transparent and either
opaque or bright bars
and adds to Camera #1
output

Target
(Distoned

"'1111 Grating)

--Beam =
Splitter"~~;Cc:=~=~~

Flat Plate
(Reference
Grating)

----

Video
Camera

Grating
Projector

Figuur 7.8 'Aditive moire' [BLA 89]

Het bovenstaande systeem is uitgevoerd met beamsplitters waarbij met behulp van een

camera en beeldverwerkende apparatuur altemerend een beeld van het voorwerp en een

beeld van de referentie gemaakt wordt. Deze twee beelden worden dan door de

beeldverwerkende apparatuur opgeteld. Een altematief hiervoor is een uitvoering met

twee gesynchroniseerde camera's waarvan een het voorwerp en de ander het referentie

patroon opneemt en dat deze signalen elektronisch worden opgeteld. Dit tweede systeem

kan ook worden gebruikt voor het verkrijgen van 'transmissive' moire patronen.

Dit systeem is verder uitgewerkt in [HOO 91] naar een systeem waarbij het

lijnenpatroon door een Michelson interferometer op zowel het meetoppervlak als het

referentieoppervlak wordt geprojecteerd (zie figuur 7.9).
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Figuur 7.9 Uitgewerkt systeem voor 'aditive moire' [ROO 91].

In het algemeen is het voordelig voor het contrast van de moire strepen als de rasters

niet in beeld verschijnen. Indien camera's in het verwerkings proces zijn opgenomen kan

dit door een beeld met rasters en interferentie patronen op te nemen, het projectie raster

een halve steek te verschuiven en opnieuw een beeld op te nemen en beide beelden op

te tellen waardoor de strepen verdwijnen en de interferentie patronen duidelijk zichtbaar

zijn. Verder wordt in (BLA 89] beschreven een methode voor het bepalen van de

resolutie van het beschreven moire systeem.

- 65 -



Het probleem van het in beeld verschijnen van het referentie patroon lean worden

voorkomen door twee rasters op het voorwerp te projecteren (zie figuur 7.10). Het

intereferentie patroon dat zo ontstaat kan worden verwerkt met behulp van een

videocamera. Het patroon wat ontstaat is het eerder beschreven 'bright fringe moire'. Bij

de traditionele moire methoden wordt het voorwerp bekeken door een raster waardoor

de optredende interferentiestrepen donker zijn. Dit is bij deze methode niet het geval

waardoor aIleen de intensiteitsverdeling van beide rasters waar te nemen is [HOO 91].

Voordelen hiervan zijn:

- Eenvoudige optische struetuur;

- Het aantal interferentie lijnen hangt alleen af van het aantal geprojecteerde lijnen;

- Het opnemende systeem (videocamera) hoeft aIleen de interferentie patronen op te

nemen en niet de geprojecteerde rasters.

Grating
Projector

Figuur 7.10 Opbouw voor projectie van twee rasters op het voorwerp [HOO 91J.

In [RIT 91] wordt een overzicht gegeven van de verschillend moire systemen. In aIle

gevallen wordt een object en een referentie raster onderscheiden. De verschillen tussen

het object en referentie raster veroorzaken interferentie ais beide rasters over eikaar

geprojecteerd worden. Indien als referentie raster een object raster wordt genomen geeft

het moire patroon de hoogte verschillen tussen beide objecten aan.

- 66 -



Mogelijkheden met een beeldverwerking en een computer zijn het laten ontstaan van

moire patronen door het combineren van een opgenomen strepenpatroon en een in de

p.c. gegenereerd strepenpatroon. In [ASU 91] wordt deze methode logical moire

genoemd omdat hier het steepen patroon binair wordt opgenomen. Dit wi! zeggen alleen

wit is 1 en zwart is O. Hiermee wordt het zeer eenvoudig door met behulp van logische

operaties twee strepen patronen samen te voegen. Er worden twee logische operatoren

beschreven AND en XOR. Het resulterende patroon bij de AND bewerking geeft een

zelfde beeld als normale moire methoden echte ook weer binair. De XOR bewerking

heeft als voordeel dat de resulterende moire steepen een beter contrast hebben. Deze

methode is vooral gebruikt voor spanningsonderzoek aan oppervlakken.

Voor het verwerken van het beeld met beeldverwerkende technieken is het niet

noodzakelijk om binaire beelden te gebruiken. Verwerking met grijswaarden wordt ook

toegepast [MOR 89J. Bij deze methode is het mogelijk om met computer gegenereerde

roosters een rooster verschuiving te realiseren waardoor 'phase-stepped' technieken

mogelijk zijn op een opname.

Ook is het mogelijk om door modelvorming van het optische systeem op voorhand het

moire patroon van een voorwerp te bepalen uit bijvoorbeeld een CAD tekening

[DUB 90]. Het verschil tussen standaard moire en voor een voorwerp aangepast moire is

duidelijk te zien in figuur 7.11. Voor het ontwerp van een moire interfrometer is het

noodzakelijk om de parameters zodanig te kiezen dat meetbare moire patronen worden

verkregen en dat de grote van de te verwachten afwijkingen uit de te ontstane patronen

kan worden gehaald. In figuur 7.12 wordt dit getoond door analytische voorspelling

naast experimentele resultaten en CAD-simulaties te zetten.
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Figuur 7.11 Verschil tussen standaard moire en moire met een aangepast raster

[SUZ 88] .
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Figuur 7.12 Voorspelling van het verloop van moire patronen met behulp van CAD

informatie [DUB 90].
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Het is ook mogelijk om met behulp van de CAD tekening een raster in de

beeldverwerkings apparatuur aan te maken dat gelijk is aan de vorm van het raster op

het voorwerp [MaR 89]

Door dat de moire steepen zelf een strepen patroon vormen is het mogelijk om dit

steepen patroon te gebruiken als rooster voor een techniek die 'moire of moire' wordt

genoemd [ASU 92]. Deze methode is ontwikkeld voor spanningsmeting omdat het

resulterende patroon aangeeft waar niet uniforme vervorming aangeeft. Het voordeel van

deze methode is een beter contrast tussen de steepen van het resulterende patroon. Deze

methode is zeer eenvoudig uit te voeren met de eerder beschreven logische moire

techniek. Hierbij wordt een moire patroon opgenomen en als referentie gebruikt voor

alle andere moire patronen. Door de logische bewerkingen ontstaan dan moire van moire

patronen. Het is mogelijk om de volgende moire patronen op te nemen met

verschillendde oppervlakken waardoor in het moire van moire patroon zeer duidelijk de

verschillen zichtbaar worden.

Bij moire is het mogelijk door het ontwerp van het systeem bij perfecte produkten een

recht strepen patroon te laten ontstaan. Hoogte afwijkingen van het te meten produkt

geven meteen een verschuiving van het moire raster ten opzichte van het rechte patroon,

net zoals bij gestructureerd licht. De afwijkingen zijn dan goed zichtbaar en door het

principe van moire zeer nauwkeurig te meten

Zoals eerder beschreven is het intensiteits verloop van het moire raster sinusvormig.

Bepaalde hoogten komen overeen met bepaalde fasen van het sinusvormige patroon.

Door van alle punten de fase of het fase verschil te bepalen kunnen ook de hoagtes van

het oppervlak op die punten worden bepaald. Het probleem hierbij is dat er geen

onderscheid is tussen hoagtes die een halve fase verschil hebben, voor deze is de

intensiteit hetzelfde. Ook is het niet mogelijk te onderscheiden of een oppervlak hoI of

bol gekromd is [BOE 89]. Een van de methoden om dit op te lossen is de 'phase

schifting interferometry' [CHA 91]. Hierbij worden verschillende opnamen gemaakt van

hetzelfde oppervlak met verschillende fase verschuivingen. Voor de fase verschuiving

worden verschillende technieken gebruikt zoals:

- Verplaatsing van het oppervlak over een afstand met 1/4 of 1/5 van de afstand tussen

de maxima;

- Verschuiving van het projectie rooster;

- Verschuiving van het referentie rooster;

- Verschuiving van het gehele projectie systeem;
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In [CHA 91] wordt een verwerkings algoritmen beschreven dat gebruik maakt van de

natuurlijke beweging van het oppervlak. Dit geeft grote voordelen ten opzichte van de

oorspronkelijke methode waar een trillingsvrije opstelling is vereist en nauwkeurige

verplaatsingen. De onnauwkeurigheid van deze methode wordt beschreven als 1/20 van

de golflengte van de moire interferentie. Er is een voorwerp gemeten dat een totaal

hoogte verschil heeft van 15.39 mm (peak to vaHy) waarbij de meetonnauwkeurigheid

voor de hoogte 0.06 nun is.

Het verschuiven van het totale projectie systeem is gecombineerd met een divergerende

bundel en daarmee met een divergerend rooster [BOE 89]. Dit wi! zeggen dat elke

hoogte op het object zijn eigen rooster constante heeft (zie figuur 7.13). Een

verschuiving van het projectie systeem geeft voor elke hoogte een eigen fase

verschuiving. Hierdoor wordt de relatieve meting die moire nonnaalerwijze is omgezet

naar een absolute meting. Hiermee kunnen dan ook oppervlakken met een discontinuiteit

worden gemeten.

Pha.se = 6pi
Pha.se = 4pi

Pho.se = 2pi

Pho.se - 0
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Figuur 7.13 Hoogte afhankelijke rooster constante [BOE 89].
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Zoals eerder beschreven kunnen de moire patronen met een camera worden opgenomen

worden en verder worden bewerkt. Het is mogelijk om CCD camera's ook moire te

verkrijgen. Deze camera's bestaan uit een array van beeldpunten. Omdat deze array een

periodische structuur hebben kunnen zij bij projectie moire als referentie patroon

gebruikt worden [SEI 90]. Dit geeft een eenvoudigere opbouw van het totale systeem.

Nadeel hiervan is echter de beperkte lateraIe oplossing van de CCD camera's en het daar

op volgende beeldverwerkende apparatuur.

Verschillende systemen van dit type zijn beschreven en zijn ook commercieel

verkrijgbaar. Een comercieel verkrijgbaar systeem specificeert de onnauwkeurigheid als

dz/20 [SHE 92]. Bij dit systeem worden absolute coordinaten gebruikt door het

toevoegen van een triangulatie sensor die een bepaalde positie in het beeld meet, deze

positie wordt ook door middel van moire gemeten.

Door het gebruik van gekleurd licht bij de projectie en een kleuren camera is het

mogelijk meerdere rasters tegelijk verwerken [HOY 92]. Dit geeft als voordeel dat een

minder richtingsgevoelig systeem kan worden gebruikt. Verder is wordt het mogelijk om

de schaduwvorming bij sterk gekromde vlakken op te heffen en is het mogelijk om aan

beide zijden van discontinui"teiten te meten.

am moire ook voor cilindrische voorwerpen te kunnen gebruiken kan een cylindrisch

oppervlak voor een moire opstelling worden rondgedraaid terwijl het moire patroon van

een beperkt gedeelte van het oppervlak wordt opgeslagen. Na het voorwerp volledig

geroteerd te hebben is er een beeld ontstaan van moire patronen op het gehele oppervlak

[REI 86]. Het systeem gebruikt een normale video camera maar bewaart van elk beeld

aIleen maar een videolijn.

7.3 Methoden voor het projecteren van rasters.

Het is mogelijk om met behulp van een interferometer een lijnpatroon te projecteren met

een variabele steek [HOO 91.3. De steek wordt bepaald door de hoek tussen de twee

interferrerende oppervlakken. Samen met de verandering van de steek veranderen ook de

dikten van de zwarte en de witte Hjnen. Bovendien geeft deze methode een

sinusvormige overgang tussen licht en donker [SUL 91]. Door toepassing van een

michelson interferometer met gekromde spiegels is het mogelijk een compacte projector

te verkrijgen [SEI 90].
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Het heeft voordeel om de bundel die de strepen projecteert zo uit te voeren dat het

voorwerp belicht wordt door een parallelle bundel. Het voordeel is een betere koppeling

tussen moire opname en de geometrie van het oppervlak. Door het aanbrengen van een

referentie rooster hoven de beeldpunten van de camera is het gelukt om de resolutie van

het camera-moire systeem te verhogen met een factor 3. Waardoor bij een vergroting

van 1 x op de sensor (6.6 x 8.8 mm) een hoogte resolutie van 10 J.lrrl wordt gehaald.

Het is ook mogelijk om door een laser scanner een lijnenpatroon op een oppervlak te

laten schrijven [SUZ 88]. Hiermee is het ook mogelijk bewegende voorwerpen te

verwerken.
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8 BEELDVERWERKING

8.1 Inleiding

Beeldverwerking op zich is geen methode voor het detecteren of meten van oppervlakte

defecten. Dit is zo omciat alleen met een camera niet veel te zien is. Voor

beeldverwerking hangt een groat deel van het resultaat of van de gebruikte belichting.

Als eerste zullen methoden worden behandeld die geen bijzondere belichting nodig

hebben. Daarna zu11en speciale belichtings technieken

8.2 Meten met beeldverwerking

Ret is mogelijk om alleen met beeldverwerking oppervlakte defecten op te sporen en het

oppervlak van het defect te meten. Dit kan gebeuren door het beoordelen van het

grijswaarden beeld van een oppervlak met defecten waarbij op de plaats van de defecten

een verandering van de grijswaarde optreedt [AL- 92]. Rierbij wordt opgemerkt ciat de

gegevens verkregen door vision ook kunnen worden beinvloed door variaties van kleur

en belichting. Indien beide zaken goed genoeg in de hand kunnen worden gehouden

kunnen ook ruwheidsparameters met behulp van beeldverwerking worden bepaald.

In plaats van het bewerken van de grijswaarden van het beeld kunnen met de huidige

beeldverwerkende apparatuur eenvoudig twee beelden worden afgetrokken van elkaar.

Door voor een beeld een opname te maken van een foutloze referentie worden fouten in

het tweede beeld versterkt in het resulterende beeld getoond. Dit maakt het hier op

volgende beeldverwerkende proces eenvoudiger. Voar deze techniek toe te passen is het

noodzakelijk ciat beide beelden op elkaar worden uitgericht. Dit kan oak door

beeldverwerkende technieken worden verricht [SU 89]. Door het opgenomen beeld te

roteren en te transleren kunnen beide beelden passend worden gemaakt.

Indien oppervlakte defeeten met een beeldverwerkend systeem kunnen worden

opgenomen zijn er oak beeldverwerkende technieken waannee defecten in een beeld

kunnen worden opgespoord en waannee de grote van deze fouten kunnen worden

bepaald. Deze methoden berusten op het programmeren van het beeldverwerkende

systeem [eRO 91].
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8.3 Bijzondere belichting

Voor het zichtbaar maken van oppervlakte structuren kan gebmik worden gemaakt van

dynamische belichting. Hiermee wordt bedoeld dat in een beeld verschillende

belichtingsbronnen worden gebmikt voor het zichtbaar maken van het oppervlak (zie

figuur 8.1). deze techniek wordt zo uitgevoerd dat een belichtings bibliotheek klaarstaat

en dat uit deze bibliotheek belichtingen worden uitgekozen. Dit is technisch gerealiseerd

door het plaatsen van een retro-reflecteren vlak hoven het oppervlak waarop dooreen

laser met behulp van draaibare spiegels een punt kan worden belicht dat daama het

oppervlak belicht [MAL 88]. Vit de verschillende beelden wordt dan het oppervlakte

profiel bepaald. Een eenvoudigere manier om bepaalde defecten zichtbaar te maken

wordt ook in [MAL 88] beschreven. Hierbij wordt het voorwerp belicht met

verschillende belichtingen zoals donker veld, opvallende en schaduw belichting. Het

defect wordt zeer duidelijk zichtbaar gemaakt door de combinatie van de verschillende

beelden (zie figuur 8.2).

Interferenz
Filter

CCD-Kamera

Retro-Reflektor

Bild
Prozessor

Scanner
Pos'llons
regelung

Host
Rechner

Figuur 8.1 Opstelling voor variabele belichting [MAL 88].
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Figuur 8.2 Opstelling voor donkerveld, opvallende en schaduw belichting [MAL 88].

A) opstelling;

B) voorwerp bij verschillende belichtingen.

In [BAD 90] wordt een beeldverwerking systeem beschreven dat ontwikkeld is voor het

controleren van oppervlakken. In eerste instantie maakt dit systeem alleen gebruik van

beeldverwerking. Als een verrnoedelijk defect gedetecteerd is maar er niet voldoende

beeld inforrnatie is om zeker van het defect te zijn worden extra inspanningen verricht.

In het eenvoudigste geval zijn deze inspanningen een variatie van de belichting zodat

het systeem meer beeld krijgt om te verwerken. Indien dit niet voldoende zou zijn

worden andere meetmethoden toegepast zoals triangulatie. Voor de detectie van defecte

wordt sterk gebruik gemaakt van filter technieken.
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Bij de bijzondere verlichtings technieken horen ook de donker- en de helderveld

belichting. Bij donkerveld belichting wordt een oppervlak scherend belicht, de camera

wordt zo geplaatst dat geen direct reflecterend licht wordt opgenomen. Oppervlakte

defecten zullen het invallende licht onder een andere hoek reflecteren [BAT 85].

Hierdoor ontvangt de camera weI licht van de defecten. De camera toont een donker

beeld met heldere punten die de defecten voorstellen. Met dit systeem kan niet de diepte

van de defecten worden gemeten. Detectie is afhankelijk van de vorm vande defecten,

door het positioneren van de camera kan invloed op de detectie worden uitgeoefend.

Helder veld houdt in dat het oppervlak wederom scherend wordt belicht waarbij de

camera nu in het direct gereflecteerde licht wordt geplaatst [PIT 90]. Door de hoven

beschreven oorzaak wordt bij defecten het licht anders gereflecteerd. Op de plaats van

een defect wordt de intensiteit verminderd [HOF 90].

Beide methoden kunnen met elkaar worden gecombineerd door bij dezelfde verlichting

meerdere opnemers te plaatsen [SCH 90].

Bij zowel de donker- als helderveld technieken kunnen een of twee dimensionale

opnemers worden gebruikt. Bij een brede belichting waarbij het gehele oppervlak wordt

belicht kan met twee dimensionale CCD camera's worden gewerkt. Indien de meting aan

een lopende band wordt uitgevoerd worden meestal een dimensionale opnemers

gebruikt. Bij deze laatste toepassing bestaan twee mogelijkheden. De eerste is het

gebruik van een lijnbelichting met als opnemer een CCD lijn camera. De tweede is het

aftasten van het oppervlak langs een lijn met als opnemer een licht gevoelige sensor die

door middel van eem licht geleidende staaf de reflectie van de spot over de hele band

kan meten (zie figuur 8.3). Het signaal in de tijd van deze sensor komt overeen met de

reflectie van de lichtspot [SCH 90].
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Figuur 8.3 Aftasten van een band met meerdere sensoren met lichtgeleidende staaf

[SCH 90].

Indien de bovenstaande meting niet aan een vlakke plaat maar aan een gekromd

oppervlak moet worden uitgevoerd kan de sensor worden aangepast door het toevoegen

van een masker in de vorm van het gereflecteerde licht in het ideale geval. Voor

donkerveld belichting laat het masker op deze plaats geen licht door. Bij helderveld

belichting laat de sensor wellicht door op deze plaats (zie figuur 8.4)
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Figuur 8.4 Masker bij het meten aan een gekromd oppervlak [CIE 88].

Als bij de helderveld belichting een twee dimensionale camera wordt gebruikt kan de

schaduw van oppervlakte oneffenheden worden gezien en gemeten. Vit deze informatie

is het mogelijk de hoogte van de onenffenheden te bepalen [LEC 91]. Het is niet

mogelijk om in de schaduw zelf verdere metingen te doen zodat het bepalen van de

diepte van gaten een probleem is. Dit is op te lossen door van meerdere kanten te

belichten.

In [BAT 85] worden een groot aantal bijzondere belichtings methoden beschreven

waarmee kenmerken van voorwerpen en oppervlakken kunnen worden benadrukt of

worden verminderd. In [CIE 88] wordt een uitgebreid overzicht gegeven van de

bovenstaande technieken.

Een interessante techniek is het 'D sight phenomenon' [REY 90]. Hierbij wordt

oppervlak grazend belicht het op het oppervlak gereflecteerde licht komt op een

retroreflecterend scherm en wordt in zichzelf gereflecteerd. De van het retro

reflecterende scherm afkomstige licht vaIt weer op het te meten oppervlak en wordt hier

wederom gereflecteerd in richting van de oorspronkelijke lichtbron. Een camera in de

buurt van de lichtbron heeft licht dat niet perfect gereflecteerd is zoals van oppervlakte

defecten. Omdat deze twee maal op het defect zijn gereflecteerd zijn deze duidelijker

zichtbaar.
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8.4 Bijzondere camera's

Een methode om via aanpassing aan de camera defeeten duidelijker zichtbaar te maken

wordt beschreven in [MAL 89]. Hierbij is een camera geconstrueerde met twee CCD

sensoren die het zelfde beeld opnemen. Dit is gerealiseerd door het toevoegen van een

beam splitter en een spiegel (zie figuur 8.5). Door nu de twee sensoren ten opzichte van

mekaar te verschuiven worden defeeten duidelijker in het beeldverwerkend systeem

opgenomen (zie figuur 8.6).

~

Figuur 8.5 Camera met twee sensoren [MAL 89].

lal (bl

Figuur 8.6 Verschil tussen camera met een sensor (A) en twee sensoren (B) [MAL 89].
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9 SYSTEMEN VOOR DEFECT DETECTIE EN METING

9.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zal een overzicht worden gegeven van systemen die defecte detecteren

en meten. Deze systemen zullen worden onderverdeeld in commercieel verkrijgbare

systemen en systemen die nog in ontwikkeling zijn. Aile systemen zijn gebaseerd Op de

in de voorafgaande hoofdstukken beschreven meettechnieken.

9.2 CommerciEHe systemen

De informatie in deze paragraaf is gehaald uit produktinformatie van de betreffende

finna's.

Door het Paul Scherrer instituut is een meetsysteem voor oppervlakte defecten ontwik

keld. Het systeem is bedoeld voor metingen aan een lopende band (tot 1000 m/min.).

Het systeem bestaat uit een parallelle serie sensoren die metingen aan de band uitvoeren.

Het aantal sensoren is modulair uitbreidbaar. Niet gespecificeerd is de meetmethode of

de nauwkeurigheid. Dit systeem is door de firma Struck verder ontwikkeld tot een

industrieel systeem. De specificaties van dit ASPC systeem zijn opgenomen in tabel 9.l.

Verder wordt dit systeem aIleen beschreven als detectie systeem voor kleine gaten

(pinholes) in aluminium folie.
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Classification of Defects:

Throughput Speed:
Width of Material Inspected:
Size of Inspection Window:

Spatial resolution, width:
Spatial resolution, length:
Calibration:

Tabel 9.1 Specificaties ASPC meetsysteem.

20 llm in diameter
12 % in the range
of 20 llm - 49 llm
10 % in the range
of 50 llm - 400 llm
5 variable pin-hole
classes detection
of periodic holes
(e.g. holes caused by
the rollers)
detection of cracks/
fissures and localized
pin-hole clusters
100 - 1200 m/min.
max. 5000 mm
50.8 mm *1 mm
per sensor
50.8 mm
less than 5 mm
off-line, by means
of standard pin-holes

De finna TMA levert drie systemen gebaseerd op strooilicht meting. Het eerste systeem

is een laboratoriurn opstelling waarin een oppervlak kan worden afgetast door een

laserbundel waarbij het gereflecteerde strooilicht wordt gemeten TMA Complete Angle

Scatter Instrument). Het tweede apparaat meet de reflectie onder verschillende hoeken

(TMA QuikScan). In beide apparaten kan maar een relatief klein voorwerp worden

gemeten. Het derde systeem bestaat uit een losse kop die op een oppervlak kan worden

geplaatst (TMA .uScan). Dit systeem is bedoeld om de ruwheid van oppervlakken te

meten.
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De finna Classen+co biedt een tweetal meetmachines aan waarbij de eerste een 3D

CMM is met de keus uit twee verschillende optische meetsystemen voor de z-richting.

Een triangulatie sensor en vermoedelijk een autofocussensor kUIlIlen voor de z-richting

worden gebruikt. De tweede meetmachine is een vennoedelijk een autofocussensor die

in op een translatie tafel geplaatst is. Het oppervlak moet met de te meten kant naar

beneden op de meetmachine. In de meetmachine wordt door het verplaatsen van de

sensor het oppervlak afgetast.

De finna Rodenstock biedt een autofocussensor sensor aan (zie hoofdstuk 3). Deze

sensor kan los worden geleverd maar ook geplaatst in een ruwheidsmeter of als 3D

meetmachine met een translatietafel.

De firma ISRA heeit een meetsysteem, COS (continuous optical surface sight

inspection), dat gebaseerd is op lijncamera's met beeldverwerking. Dit systeem kan met

meercJ:re 98m~ra;~ ,~orden ~ebruiJ>t. Verschillende soorten"~!i~hting worden toegepast.
/."trc/-?! ,/'v ~k4't. (' ,.( ,:r, t(" ,;'(' , // , {/ v;-'~ / c:f II' e ,

Het in hoofdstuk 8 beschreven D-Sight meetsysteem wordt op de markt gebracht door

Diffracto Ltd.

9.3 Systemen in ontwikkeling

In [VAL 91] wordt een systeem voor het meten van oppervlakte defecten van rollager

kogels. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 'laser Doppler vibrometry' (zie hoofdstuk 2).

De kogel wordt in een opstelling gefixeerd door een magneet. De opstelling voor de

kogel wordt geroteerd voor het laser meetsysteem (zie figuur 9.1). Dit systeem kan

krassen detecteren met een breedte van 22 J.llTl met een spot diameter van 150 tot 500

urn. Voor kleinere krassen kan deze bunde1 worden verkleind.
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Figuur 9.1 Opstelling voor kogelmeting [VAL 91].

Een systeem voor het meten van krassen in het oppervlak van de ruiten van vliegtuigen

wordt beschreven in [SAR 9l]. Het oppervlak wordt bedekt met een diffuus reflecterend

materiaal zodat deze methode toepasbaar is voor alle oppervlakken die diffuus

reflecteren. Door het projecteren van een laserlijn op het oppervlak en het opnemen van

een beeld van deze lijn onder een hoek worden via triangulatie berekeningen de hoogte

verschillen op het oppervlak berekend (zie figuur 9.2). Door het totale oppervlak onder

deze sensor te transleren wordt een hoogte plaat gemaakt. Hieruit worden krassen

gedetecteerd en gemeten (zie figuur 9.3).
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Figuur 9.2 Opstelling voor kras meting [SAR 91].

Figuur 9.3 Hoogte plaat met kras [SAR 91].

Een op strooilicht gebaseerd systeem wordt beschreven in [LON 91]. Hierbij wordt met

een laser een punt op het oppervlak belicht waarbij de reflectie wordt geprojecteerd op

een scherm. Vit de vorm van deze projectie kunnen oppervlakte defecten en ruwheden

worden bepaald (zie hoofdstuk 6). Door deze projectie op te nemen met

beeldverwerkende apparatuur kunnen de defecten worden geclassificeerd.
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Door met een lijneamera het strooilieht van een geprojecteerde lijn op een lopende band

van walsmateriaal op te nemen worden in [ZEL 90] de oppervlakte defecten

gedetecteerd en op grate gec1assificeerd. Dit komt overeen met donkerveld beliehting

zoals beschreven in hoofdstuk 8.

Een meetsysteem voor kogels wordt in [SAW 90] beschreven. Hierbij wordt aan het

gereflecteerde strooilieht gemeten. Er is een sensor samengesteld met glasvezels. Door

het gebruik van glasvezels kan de sensor zo worden samengesteld dat ook gekromde

vlakken kunnen worden gemeten. Hierdoor kan het oppervlak van de kogel worden

gemeten door een rotatie van 180 graden om een asriehting (zie hoofdstuk 6). Deze

sensor wordt ook gebruikt voor het meten aan vlakken.

Door middel van een aantal sensoren parallel aan een goot te positioneren lukt het in

[LEW 82] om het oppervlak van een in de goot rollende kogel te seannen. Hierbij is het

noodzakelijk om het beeldveld van de sensoren optimaal aan de voorbij rollende kogel

aan te passen.

In [SCH 90] worden twee meetsystemen voor oppervlakte defeeten met elkaar

vergeleken. De meetsystemen zijn bedoeld voor metingen aan een lopende band. Het

eerste systeem is een laserscan systeem met liehtgeleidende staaf en liehtgevoelige eel.

Het tweede systeem is een CCD lijneamera met een op het oppervlak geprojecteerde

liehtstreep. Beide meetsystemen worden toegepast en hebben hun eigen voor en nadelen.

Een ander meetsysteem met een CCD lijneamera wordt toegepast in [PIR 90]. Hierbij

wordt donker veld beliehting toegepast (zie hoofdstuk 8).

Door aIleen een beeld van het oppervlak op te nemen en dit te bewerken worden in

[AL- 92] oppervlakte afwijkingen gedetecteerd en wordt de grote van de afwijkingen

bepaald.
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10 SAMENVAITING VAN DE MEETMEHODEN

Hoo&te meting

De meetmethoden in deze groep hebben het volgende principe gemeen, zij allen sturen

een lichtstraal naar het te meten oppervlak en bepalen uit het direct gereflecteerde licht

op welke afstand de lichtbundel het oppervlak treft. De lichtbundel staat in het algemeen

loodrecht op het te meten oppervlak. am een zo hoge lateraIe resolutie mogelijk te

maken wordt een convergerende bundel gebruikt die een kleine diameter op het te meten

oppervlak heeft. Afhankelijk van de methode worden eisen gesteld aan het oppervlak op

het gebied van gladheid, reflectie en gradienten. Omdat deze methoden aIleen hoogte

kunnen meten worden ze altijd gebruikt samen met apparatuur die aftasten van het

oppervlak mogelijk maakt. Dit kan gebeuren door het verplaatsen van het voorwerp of

de sensor. Bij enkele methoden is het mogelijk om de baan van de lichtbundel te

varieren en hiermee het oppervlak af te tasten. Dit kan voor een klein oppervlak

gebeuren. De gerealiseerde lateraIe nauwkeurigheid hangt af van de grote van de

gerealiseerde lichtspot maar ook van de resolutie van de meetsystemen voor het aftasten

van het oppervlak. De gerealiseerde hoogtenauwkeurigheid hangt af van het toegepaste

systeem en het meetbereik. Er worden meetonnauwkeurigheden gegeven in het

nanometer gebied.

Triangulatie

Deze methode maakt ook gebruik van een op het oppervlak geprojecteerde lichtbundel.

De lichtspot op het oppervlak wordt afgebeeld op een positie sensor die onder een hoek

staat ten opzichte van de lichtbundel. Door deze hoek tussen lichtbundel en sensor wordt

een hoogteverplaatsing van de spot omgezet in een veranderde positie van de op de

sensor afgebeelde lichtspot. De positie verandering van de afgebeelde lichtspot kan nu,

met behulp van de hoek tussen lichtbundel en sensor, worden omgezet naar een

hoogteverandering van het oppervlak. Voor de positie sensor wordt meestal gebruik

gemaakt van CCD (Charge Coupled Device) linescan camera's of ID PSD's (Position

Sensitive Device). Het is niet noodzakelijk dat de sensor parallel aan het oppervlak of de

lichtbundel loodrecht op het oppervlak staan maar dit zijn weI de meest gebruikte

opstellingen. Net als bij de eerder beschreven hoogte meting is het noodzakelijk om het

oppervlak af te tasten. Het grootste verschil tussen triangulatie en hoogte meting is het
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onder een hoek staan van de lichtbundel en de sensor waardoor een hoek ontstaat tussen

lichtbundel en naar de sensor gereflecteerde lichtbundel. In het algemeen is de

onnauwkeurigheid van deze methode in de buurt van 1/1000 van het meetbereik.

Gestructureerd Hcht

Deze methoden zijn een uitbreiding van het triangulatie principe. Door het bekend zijn

van de hoek tussen het gestructureerde licht en de sensor kan de hoogte van het

oppervlak op de plaats waar deze belicht wordt worden bepaald. De eenvoudigste vorm

hiervan is de lichtsnede methode waarbij een lichtstreep in plaats van een bundel op het

oppervlak wordt geprojecteerd. Hierdoor wordt de hoogte infonnatie van het oppervlak

met de breedte van de lichtstreep bekend. Als sensor moet nu en 2D positie sensor

worden gebruikt. Indien de lichtsnede ontstaat door een lichtbundel die een heen en

weer gaande beweging maakt kan gebnrik worden gemaakt van 2D PSD's. Is dit niet het

geval worden meestal CCD array camera's gebnrikt. Deze methode kan worden

uitgebreid met meerdere lijnen. Een andere mogelijkheid is het gebruiken van niet

rechte licht lijnen maar van Hjnen die samen met de nominale vorm van het oppervlak

reehte lijnen voor de sensor vormen. Hierdoor worden afwijking van het oppervlak ten

opziehte van het nominale oppervlak direkt omgezet naar afwijkingen van een reehte

Hjn op de sensor. Dit maakt de gegevens verwerking na de sensor eenvoudiger. Door het

projecteren van een sinus of sinus kwadraat vormig raster is het mogelijk om met behulp

van Fourier transfonnaties en filtering het hoogtebeeld van het totale oppervlak te

bepalen. Het is mogelijk dat dit als een totaal geseheiden meetmethode moet worden

gezien.

Strooilicht

Door een liehtbundel of een lichtstreep op het oppervlak te projeeteren en het

gereflecteerde lieht (direkt en diffuus) te bekijken kunnen oppervlakte defeeten worden

gedeteeteerd. Doordat op de plaats van een defect de hoeken van het oppervlak

veranderen verandert ook het patroon van het gereflecteerde licht. Omdat niet een heel

vlak tegelijk belieht wordt is het ook bij deze methode noodzakelijk am het oppervlak af

te tasten. Deze methoden kan niet de diepte of hoogte van het defect meten en zelfs het

oppervlak van het defect zal moeilijk kunnen worden gemeten. Met behulp van

glasvezels kan een gekromd oppervlak belicht worden door de glasvezel uiteinden op

een gelijke afstand van het oppervlak te plaatsen. Hierdoor hoeft niet het hele oppervlak
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met een bundel worden afgetast. Deze methode wordt ook gebruikt voor het bepalen van

oppervlakte ruwheid waarbij de ruwheid echter niet in de traditionele parameters wordt

uitgegeven waardoor de methode niet echt van de grond is gekomen.

Deze methode maakt ook gebruik van gestructureerd licht in de vorm van een lijnen

patroon ciat op het oppervlak geprojecteerd wordt. Bij moire wordt echter niet direkt

naar de verstoring van het lijn en patroon gekeken maar het geprojecteerde patroon

vergeleken met een referentie patroon. Beide patronen hebben een zodanige vorm ciat

interferentie ontstaat tussen de patronen. Hoogte veranderingen geven een verandering

van het moire (interferentie) patroon. Het moire patroon bestaat uit donkere lijnen

gesuperponeerd op het geprojecteerde en het referentie patroon. De moire lijnen kunnen

gezien worden als hoogtelijnen van het oppervlak. Doorciat het moire patroon ook fase

infonnatie van de interferentie bezit kan door het maken van een aantal moire patronen

van hetzelfde oppervlak de totale hoogte informatie van het oppervlak worden berekend.

Door de interferentie is de resolutie voor de hoogte bepaling aanzienlijk. De laterale

resolutie wordt bepaald door de sensor die het moire patroon opneemt. meestal een CCD

array camera.

Beeldyerwerking

Met aIleen beeldverwerking zijn de mogelijkheden voor fouten detectie beperkt.

Beschreven is een methode waarbij door het opnemen van verschillende beelden met

andere belichtings richtingen waaruit het hoogtebeeld van het oppervlak kan worden

bepaald. Verder is het mogelijk om door een beeld van een opperviak te af te trekken

van een referentie opperviak de afwijkingen tussen beide zichtbaar en meetbaar worden.

WeI is het mogelijk door het gebruik van bijzondere belichtingstechnieken oppervlakte

defecten voor het menselijke oog en ciaarmee ook voor een camera zichtbaar te maken.

Het is niet mogelijk om met deze methoden hoogte of diepte van het defect te bepalen

aIleen de positie en in sommige gevallen ook het oppervlak van de afwijking. Deze

methoden zijn alleen geschikt voor detectie. Door ciat de defecten zichtbaar kunnen

worden gemaakt betekend dit ciat er contrast verschil ontstaat tussen oppervlak en defect

hierdoor wordt het eenvoudiger om met een beeldverwerkend systeem de defecten

geautomatiseerd te detecteren.
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11 CONCLUSIES

Voor het ontwikkelen van een meetmachine voor oppervlakte defecten is het aan te

raden om een keuze te maken uit de in eerder beschreven groepen meetmethoden en

eventueel binnen de gekozen groep een aantal meetmethoden te combineren in een

meetmachine om meerdere meetproblemen met een machine aan te kunnen pakken.

Voor deze keuze worden de voor en nadelen van de bovenstaande groepen op

beschreven.

De besproken meetmethoden kunnen worden samen getrokken tot twee groepen:

1) Een groep die berust op aftastmethoden

2) Een groep die berost op beeldverwerkende technieken.

Omdat de methoden in groep 2) geen onbeperkt grote viakken aankunnen zal het vaak

noodzakelijk zijn om ook hierbij verplaatsingssystemen toe te passen. Omdat meestal de

nauwkeurigheid afhankelijk is van het viak wat in een keer wordt opgenomen is het vlak

noodzakelijk om de grootte van het beeldvlak te beperken waardoor sneller

verplaatsinssystemen noodzakelijk zijn.

Voor de ontwikkeling van een meetmachine is van belang welke van de bovenstaande

meetmethoden of welke combinatie van deze meetmethoden biedt wat door de markt

gevraagd wordt. Omdat deze vraag nog niet duidelijk is het verstandig om tot een

flexibel systeem de komen zonder te verschillende technieken te moeten gaan beheersen.

Voor de hand licht de keuze tussen de technieken die met beeldverwerking en de andere

methoden. Een keuze alleen voor beeldverwerking zal vermoedelijk niet voldoen aan de

nauwkeurigheids eisen voor het meten van defecten. WeI is beeldverwerking geschikt

voor het snel detecteren van plaatsen waar defecten kunnen voorkomen waarbij de

metingen op deze plaatsen door een ander systeem kunnen worden uitgevoerd indien

noodzakeIijk. Een keuze voor aIleen maar hoogte metingen komt neer op een traag

systeem dat vermoedelijk voor het grootste deel van het opperviak te nauwkeurig meet.
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Door strooilicht meting uitgevoerd met glasvezels kunnen metingen aan oppervlakken

worden uit gevoerd die in een richting niet vlak zijn. Met de glasvezels kan een sensor

worden gemaakt die de contour van het oppervlak heeft. In de andere richting moet of

de sensor of het oppervlak worden verplaatst. Nadeel bij deze methode is dat geen

hoogte informatie kan worden gemeten.

Voor een zo flexibel mogelijk systeem is waarschijnlijk dat de kansrijkste combinaties

zijn:

A) Beeldverwerking (samen met de een of meerdere van de meetmethoden) samen met

hoogtemeting.

Voordeel hiervan is dat bij lage nauwkeurigheids eisen het beeldverwerkende systeem

voldoende is en bij hoge eisen op de plaatsen waar de beeldverwerking een defect

detecteert met:ande=_~~_tsy:Je~~(ka;1;~~:~ gemeten;.. .,1 ,1./ '.' ,,(. /!: '; '/.' , -t cI ltD
/ lit /" "

B) Strooilicht meting samen met hoogtemeting. ,r>f/"1l. 1'-' l (; [, I

} I

Voordeel hiervan dat met eenvoudige middelen een voorwerp in een richting kan

worden af getast voor het detecteren van defecten die dan indien gewenst kunnen

worden nagemeten met de hoogte meetsystemen.

r""// (' ~
/ /r(;,('. /t
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