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VOORlVOORD 

Het werken ann deze afstudecropdracht bU de sect~e Lengte

meting aan de THE is voor mij een prettig en interessant 

deel van mijn studie geweest. 

rt~erbij wil ik dan ook mijn bedrijfsmentor drs. Koning, mijn 

schoolmentor Ir. Laurs en de Hr. van der ~choot danken 

voor de geboden gelegenheid tot afstuderen en voor de 

begeleiding. 

Ook de hulp bij het oplossen van allerlei problemen door 

de andere medewerkers van de seetie Lengtemeting en het 

~leetronicdlaborat~rium werd zeer gewaGrdeerd. 
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SAMEl'tVAT'l'ING 

Na een i.nleiding (h;..;t.l), toRn beschrUving van een lioile-

aalmeetmachine ,hst. 2) en het daarbij behorende informatie

systeem ,hst.)) worden in dit verslag ontwerp (hst.4) en 

realisatie (hst.5) van een schakeling voor het meten van 

lineaalstreepvormen beschreven. 

Deze streepvormmeter vormt een onderdeel van een systeem 

dat het mogeliik moet maken de meetnauwkeurigheid van de 

lineaalmeetmachine van 100 nm tot 10 nm te verhogen. 

De gerealiseerde schakeling maakt het, volgens berekeningen, 

mogelijk metingen te doen met wagensnelheden totO) mm/sec. 

Hierbij moet dan weI rekening gehouden worden met het in 

bijlage A bepaalde minimale aantal meetpunten voor ver

schillende wagensnelheden. 
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1. INLEIDING 

De in het laboratorium voor Lengtemeting aanwezige line

aal meetmachine is in staat ijklinealen met een nauwkeurig

heid van 100 nrn te meten. Er wordt echter gewerkt aan een 

systeem waarmee een rneetnauwkeurigheid van 10 nm bereikt 

kan worden. De afstudeeropdracht bestond uit het ontwerpen 

en realiseren van een onderdeel van dit systeem. 

Dit onderdeel moet de vorm van lineaalstrepen meten en 

de meetwaarden tesamen met gegevens betreffende de streep

afstanden toevoeren aan een ponsmachine. 

Bij het ui tvoeren van de opdracht ,,,Terd de werl<:ing van diverse 

logische component en nader beschouwd en werden specificaties 

en toepas singsmogel~jkheden van analoog-digi taal converters 

en sample-and-holds nader bestudeerd. Hierna werd met een 

bepaald type ADC en S&H een ontwerp gemaakt en werden de 

diverse onderdelen van dit ontwerp gerealiseerd en getest. 
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2. DE LINEAALMEETMACHINE 

De lineaalmeetmachine wordt in de werktuigbouwkunde gebruikt 

om de veel toegepaste ijklinealen mee te kunnen ~jken. 

Deze linealen worden o.a. gebruikt om de nauwkeurigheid 

van meetinstrumenten aanwezig op machines en de mate van 

machineafwijkingen te bepalen. 

Het is dan 001.< duidel ~ik da t de nauwkeurigheid waarmee een 

machine kan werken onder andere afhangt van de nauwkeurig

heid wanrmee daze geiikt kan worden. 

Het verhogen van de meetnauwkeurigheid van 100 nm tot 10 nrn 

betekent dat deze machine dan tot een van de nauwkeurigste 

bestaande lineaalmeetmachines gerekend mag worden 

2.2 Meetopstelling en meotmethode -----------------------------
De lineaalmeetmachine is een z.g. interferometer d.w.z. dat 

de meting van de lengte van de lineaal gekoppeld is ann de 

golflengte van het licht. De lichtbron bestaat in dit geval 

uit eon laser. 

Het meetprincipe van de lineaalrneetmachine kan aan de hand 

van onderstaande figuur nader verl<:laard worden. 

5 bed 

Fig.l lineaalinterferometer 
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De lichtbundel van de iaser zal in het prisma verdubbeld 

worden en volgens de aangegeven wegen door twee spiegels, 

e~n bevestigd aan de vast opgestelde microscoop en e&n 

bevestigd op de wagen, gere£lecteerd worden. De terugge

kaatste lichtbundels zullen, indien de wagen voortbewogen 

'vordt door ecn motor S, op het prisma inter£ereren. 
o 

Het inter£erentiepatroon ,2 90 in £ase vers'choven signalen, 

zal door 2 £otodiodes omgezet worden in elecbrische sig

nalen en toegevoerd worden aan de in£ormatieverwerkings

apparatuur. (Fig.2j 

f 
; 

/ 

"e~h;1 
licht ~ b!cjtc 

.. 
Fig. 2 interferentiesignaal 

Indien nu de golflengte van de gebruikte laser Am is, zal 

bij het doorlopen van een I e ~ m door de wagen een to-

tale weglenete van Am door het licht a£gelegd z~jn. l~r is nu 

dus een periode van het inter£erentiesignaal doorlopen. 

Telt men de nuldoorgangen van de inter£erentiesignalen dan 

vindt men, omdat de signalen 90° in £ase verschoven zijn, 

4 doorgangen bij ~ m verplaatsing van de wagen. De teleen

heid voor de teller bedraagt dus g m. 

Door nu het aantal, op de nuldoorgangen gelegde, pulsen 

te tellen tussen 2 strepen kan men de a£stand tussen deze 

strepen bepalen. 

De £requentie van de te1lerpu1sen zal ca 12600 Hz bedragen 

bij een wagensnelheid··van 1mm/sec. De meeteenheid za1 bij 

A =633nm §z 80 nm bedrageno 
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Daar de breedte van een lineaa1streep (1 tot 20rm) aan

zien1ijk groter is als de vereiste meetnauwkeurigheid, dient 

men de afstand tussen 2 strepen eenduidig te bepa1en. 

De microscoop za1 het van een inwendige lichtbron afkomstige 

en door de 1ineaa1 teruggekaaste licht omzetten in een elec

trisch signaa1. Verschijnt er nu een streep onder de micros

coop dan za1 minder 1icht teruggekaatstworden en za1 de 

microscoop een e1ectrisch signaa1 afgeven wat overeenkomt met 

de streepvorm. Het bee1d za1 aIleen twee maal zo breed zijn 

n1. 2 tot 40 ~ m ( Lit.l ) 

Door nu van deze streepvorm, zoals aangegeven in fig. 3, en

kele punten te meten kan men m.b.v. een computerprogramma 

eenduidig een punt voor het bepa1en van de afstand tussen 

twee strepen vastleggen. 

Het meten van de punten kan echter pas beginnen nadat een 

drempel Vo onderschreden is. 

Het aantal benodigde meetpunten om een benadering te kunnen 

geven wordt nader bepaald in bijlage A 

Fig. 3 

I 

" I; : I 

I : II 
I : I 
I.. • I 
Iii I ; 

t t ! ,11,.,.; .. . j ••• ; .,.11. i i' j I f 'tilL' ............. ' ............. J..!.J..!.J..' ..... .J..IJ..IJ...III.JI ... ! ... ,...1, _______ _ 
, 1--

~ , 
me",,!::: 1"'" "te.) 

Meting van een streepvorm 
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j. DE INFORMATIEVERWERKING 

Uit hoofdstuk 2 blijkt dat bjj het meten van een lineaal de 

voornaamste 2 grootheden die gemeten moeten worden zijn: 

1. De afstand tUssen twee strepen. 

Hiermee wordt bedoeld de afstand tussen twee punten 

waar de drempel Vo onderschreden wordt (zie fig. 3) 

2. De streepvorm 

Om deze gegevens te verkrijgen moet men dus: 

1. De interferometer (if'm)-pulsen tellen en de stand van 

de teller bij het onderschrijden Vrul de drempel vast leggen. 

2,. Een aantal punten van de streepvorm, die goed bekend 

moeten zijn,meten. 

3. De verkregen waarden uit 1. en 2. samen met eventuele 

gegevens betreffende temperatuur en druk op de juiste 

manier toevoeren aan een ponsband machine. 

Het blokschema van de informatieverwerkings-schalcel.ing 

is in de-volgende figuur gegeven. 
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F1g. 4 blokschema 1nformatieverwerk1ng 

Het blokschema is verdeeld in de reeds bestaande delen 

A en B, waarvan de werking werd nagegaan, en het ontworpen 

en gerealiseerde deel C. 

lle afzonderlijke bloKken zullen in de volgende paragrafen en 

het volgende hoofdstuk besproken worden. 

3.2 De bestaande apparatuur 
---------~-------------

(A) 

Deze schake11ng, waarvan het schema 1S gegeven in bijlageB, 

heeft tot taak: 

1. Het vormen van pulsen op de nuldoorgangen van de inter

ferentie-signalen. Deze pulsen kunnen dan aan de i~

teller B toegevoerd worden 

2. Het op het juiste moment, na het onderschrijden van de 

drempel Vo ' produceren van een latchpuls, triggerpulsen 

voor de streepvormmeter en ponscommando l s voor de pons-

mach1ne 0 \ fig • .5 J 
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-----------, 

Fig.5 streepvormrneting 
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De Werking van de schakeling kan als voIgt verkIaard worden: 

Na versterking 8r nulniveau-instelling met resp. opampls VI 

en Vz en comparators BI en B2 worden de sinusvormige inter

ferentie-signaien m.b.v. one-shots 01 tim 04 omgevormd tot 

puIsvormige signal en. De puisen vallen samen met de nul

doorgangen van de 90° fase-verschoven interferentie-signa

len (fig. 6 ) 

uitgang VI ~ 
I 

~~/ uitgang V2 'VV 
I , 

P. r I uitgang BI 

uitgang B2 I ~ r==J 
I , I 

Fig. 6 

i ~ I 

NI ~ ~ U ~ ij n n n 
vorming i £m-puis en 

De pulsen van de one-shots worden door N~~D NI op een rij ge

zet en naar de ifm-teller (B) gevoerd. 

De ifm pulsen kunnen de lOa-teller bestaande uit TI en T2 

bereiken als NAND N2 dit toelaat. 



-10-

Het microscoopsignaal wordt na versterking door opamp V, 
toegevoerd aan comparator B

3
• Bereikt de spanning in het 

lijnprofiel nu een waarde welke beneden de met B3 inge

stelde drernpel ligt dan kande Q-uitgang van D-flip-flop 

"Itt worden. Di t tIl tI worden gebeurt dan bij de st~jgende flank 

van de eerstvolgende i£m-puls. De ifm-pulsen worden nu via 

NZ en inverter II naar de IOO-teller geleid. Deze is via 

FFI gereset en begint op de volgende dalende flank bij I 

te tellen. 

Na eon via duimwielen ingesteld aantal n ifm-pulsen geteld 

te hebben genereert de magnitude comparator bestaande uit 

Ml en ~2 een puIs. Deze puIs reset de teller op nul. 

De nulstand van de teller zal via de 8 NAND'S voor een "1" 
op de ingang van N3 zorgen. De eerstvolgende i£m-puls zal 

nu via N3 en I2 een trigg'erpuls maken voor de streepvorm

meter. Dezelfde ifm-puls zet met zijn dalende flank de teller 

op 1. De nulstand verdwijnt dus en daarmee de triggerpuls bij 

de volgende ifm-pulsen. Na n tel.pulsen begint de cyclus op

nieuw. 

De eerste trigger-puIs voor de streepvormmeter treedt op 

vlak nadat de spanning van het l.ijnprofiel de drempel heeft 

overschreden en weI bij de eerstvolgende ifm-puls. 

De Q-uitgang van FF2 is door een !tOt! op de reset-ingang 

hoog. Daardoor zal de eerste triggerpuls voor de streepvorm

meter via N4 en I3 doorgelaten worden. vezelfde puIs brengt 

daama .f!"F2 in een stabiele toestand met Q is' no'. AIleen 

de eerste ifm-puls geeft dus een latch-puIs af aan de ifm

teller. De stand van deze teller wordt dus vastgelegd b~j de 

eerstvolgende i£m-puls bij het onderschrijden van de drempel. 

Nadat de drempel weer wordt overschreden, worden er geen 

spanningsmetingen meer gedaan omdat FFI in e.::m toestand 

komt met Q is "otl en daardoor .1'4 2 de ingang van de lOO-teller 

blokkeert. 

De II 1" van de Q- ui tgang van li'li'l reset FF 2. FF:3 krijgt na 

vertraging door de one-shot Os een negatieve flank op zijn 

klok-ingang. De Q-uitgang levert dan een "ponsll-trige;er 

signaal waarop de vastgel ifm-tellerstand wordt vrijgegeven 
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voor het ponsen. De vertraging is zodanig dat de ponsmachine 

zeker klaar is met het ponsen van de laatst gemeten span

ningswaarde. De red en vaarom dit ponsen van meetvaarden 

in de tijd tussen twee meetserie's moet gebeuren wordt nader 

toegelicht in ~.l. 

3.2.2 De interferometer .... t""ller (ifm-tellerj (B) 
------~---~-----------~-

Deze teller telt de ifm-pulsen en legt het aantal getelde 

pulsen vast bij het onderschrijden van een drempel in het ljjn

profiel. 

De schakeling van de ifm-teller is gegeven in bijlage C 

Het geheel verl;:t als v6lgt: 

Het geheel bestaat uit een up/do1~ teller in 5 decaden en 

een besturingsschakeling. 

De ifm-pulsen worden naar gelang men wenst aan de up of aan 

de down-ingang van de teller aangeboden. Men kan de down

ingang bijvoorbeeld gebruiken om na een meting vanuit de 

ei~tand terug te tellen om een vergelijkende meting te doen. 

Voert men aan de latch-ingang van de teller een latch-puIs 

toe dan zal one-shot 02 via N4 en 2 inverters een puIs toe

voeren aan de .latches LI tim LS. Deze leggen de stardvan de 

tellers Tl tim TS vast op het moment van"het verschijnen van 

de negatieve flank van de latch-puIs aan de ingang. 

Door de latch-open ingang "O'i te maken wordt de constant 

veranderende tellerstand aan het display toegevoerd. 

Enige tijd nadat de drempel van het lijnprofiel is overschreden, 

vordt eenvan de interface (A) afkomstig' ponssignaal geg-even 

op de ingang van one-shot 01. 

De verschillende optredende signalen zijn in fig. 7 in een 

tijddiagram weergegeven. 
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--~-- -- --~--------------------------------~ 

I 

-r- -1-

I 
---1- -- I -I 

-t- -I 

uitgang 01 

oscillator-pulsen 

uitgang N3 

lFig~. 7 tjjddiagram toevoeren tellerstanden aan ponsmachine 

One-shot 01 zal op de stijgende f'lanl~ van het "pons" -signa;;;-,l 

een puIs genereren die zo lang duurt dat in deze tijd minstens 

€len puIs valt af'komstig van de rond Tr
l 

en Tr2 opgebouwde 

oscillator. 

De uitgang van N3 zal nu een puIs toevoeren aan de ingang van 

lO-teller T6 t welke de stand 1 aanneemt op de negatieve f'lank 

van deze puIs. De uitgang 1 van de 4-to-IO line dec.P l wordt 

nu "In zodat ook nadat de puIs aan de uitgang van 01 is ver

dwenen de oscillator-pulsen aan '1'6 worden toegevoerd. 

De uitgangen van PI worden nu beurtelings gedurende een oscilla

pulsperiode liO" waardoor telkens de door een latch vastge

houden tellerstand via een groep NAND'S aan de ponsmachine 

wordt to egevo erd o L'iadat aIle tellerstanden geponsd zj,jn zal 

de uitgang 1 van PI van de "1fl-toestand naar de notl-toestand 

terugkeren en verkeert het geheel weer in stabiele toestand 

totdat het volgende "pons.v.signaal verschijnt. 

De tellerstanden worden via NAND's aan de ponsmachine toe

gevoerd omdat, een til" aan de ingang wordt geponsd als een 

"on en omgekeerd. 
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q" ONTWERP VA:t~ Db.: S'1'HJ!;J!;PVO.H1"ll"1ETER 

Aan de hand van gegevens betreffende de lineaalmeetmachine, 

de gebruikte meetapparatuur en de vereiste nauwkeurigheid 

van de metingen kunnen een aantal eigenschappen welke de 

streepvormmeter moet bezitten, geformuleerd worden. 

De be1angrijkste gegevens zijn: 

1. De wagensnelheid van de lineaalmeetmachine moet tiidens 

de meting minimaal 1 mm/sec. kunnen bedragen. 

Wagensnelheden van meer ala 5mm/sec. blijken in de prak

tijk om een aantal redenen niet zinvol te zUft 

2. De breedte van de lineaalstreep varieert tussen 1 en 

20,... m en daardoor de breedte van het electrische mi

croscoopsignaal van 2 tot 40pm. 

3. De wagenverplaatsing mag tijdens een spanni~meting maximaa1 

10 nm bedragen. 

4. Het aantal spanningsmetingen van een streepvorm kan 

varilren tussen 1 en 10 metingen. 

5. Een nauwkeurigheid van ca. 0,2 ~ wordt bij een spannings

meting voldoende geacht (lit.l ) 

6. De maximale ponsfrequentie van de ponsmachine die 

gebruikt wordt voor de registratie van de meetwaarden, 

bedraagt 100Hz. 



-14-

Een aantal van deze gegevens is weergegeven in onderstaande 

tabel 

10 metingen stre c:dte bd =2po streepbreedte b d= 40pm 

lWagensne1heid 1 2 3 4 .5 1 2 3 4 .5 
(mm/sec.) 

f-£m ~~ sec.) 200 100 06 50 40 4.1C 13 2 • 1 03 1300 1000 80C 

tt (mseco) 998 499 329 249 199 960 480 317 240 192 

ponstijd 200 200 200 200 200 200 200 200 200 20C 

spanningsm. 

ponstijd 
250 

spanningm.+ 
250 250 250 250 250 250 250 250 25C 

i:fm te1lerst. 

i i 
t ',. !, 't 

tabe11 pons- en meettijden 

Uit de tabel blijkt dat bij ~O metingen en een reeistratie 

van meetwaarden in 2 ponsaanslagen de gemeten spannings

waardan in geen ankal geva1 direct geponsd kunnen ,~orden. 

Men za1 moaten overgaan tot het opslaan van de meetwaarden 

in een geheugen. Deze kunnen dan, zoa1s ui t de tabel bl ijkt, 

tUssen twee serie I s van metingen gemakkelijk geponst worden. 

Tevens kan in deze tjjd de ifm-tellerstand bij het overschr~i

den van de drempel geponst worden. 

V~~r het ponsen van deze stand zijn 5 aanslagen nodig. 

Verder blijkt uit de tabel dat wa;gensnelheden van meer a1s 
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3mm/sec. in de praktijk niet haalbaar zijn vanwege de beno

digde ponst"d tussen twee meetseriets. 

Het blokschema van de streepvormmeter zou er nu uit kunnen 

zien zoals in f'ig.8 is weergegeven. 

trigger-sign. 

microscoop

signaa1 

----------------------------1 
I I 

DV}1 

s(:uu,.
\°31\:'0 

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

Fig. 8 b10kschema streepvormmeter 

Opbouw en werking van de blokken uit dezeC'iguur zullen in de 

volgende paragraf'en behandeld worden. 

De taak van de DVN bestaat uit het meten van de spanning 

aan de ingang (het miscroscoopsignaal) op een aantal pun

ten en het omzetten van het meetresultaat in digitaal ge

codeerde spanningen. 

De voornaamste eisen waaraan de DVM moet voldoen zijn: 

1. Een meettijd waarbinnen de wagen minder a1s 10 nm ver

p1aatst is. 

20 ~en totale meetnauwkeurigheid van ca. O.2~ of' beter. 

De maximaa1 toegestane meettiid voor een wagenver10ap van 

10 nm zal nu vaar sne1heden van 1 tim 3 mm/sec. varieren 
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tussen 10 en J,J ~sec. 
Bij het optreden van een steil lijnprofiel zullen deze meet

tijden echter een groot spanningsverloop tengevolge hebben. 

Een voorbeeld van deze situatie is gegaven in fig. 9 

1 

100 mV 
10 V 

10 run 
Ii'ig. 9 spanningsverloop tjjdens meting 

In dit voorbeeld betekent het wagenverloop van lOnTIl een 

onzekerheid van 100 mV in de spanningswaarde op het ge

wenste meetpunt. 

Door nu de meettijd van de DV:r.-l aanzienlijk kleiner te nemen 

kan ook het spanningsverloop tijdens een meting verminderd 

worden • 

.Neemt men bjjvoorbecld ean meett\jd van 10 nsec dan zal in het 

gegeven voorbeeld het spanningsverloop slechts lOOp V be

dragen. 

Behalve het spanningsverloop is oak de nauwkeurigheid waar

mee een spanning gemeten wordt van belang. 

De naul"keurigheid zal afhangen van: a. de nauwkeurigheid 

van de DVM 

b. de hoeveelheid ruis en 

andere ongewenste sig

nalen aanwezig op het 

microscoopsignaal. 

De nauwkeurigheid van de D~4 wordt benaderd in 5.2 en op 

het effect van en de remedie tegen ruis en andere onge

wenste signalen op het miscroscoopsignaal wordt nader in

gegaan in 4.5. 
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Een spanningsmeter welke voor het beoogde doel. in aan

merking komt is de zgn. analoog-digitaal converter (ADC). 

Deze voltmeter zet, bij het aanbieden van een triggersignaal t 

een aan de ingang aanwezige spanningswaarde in een zekere 

tijd om in digitaal gecodeerde spanningen. 

De ADC kent verscheidene meetprincipes, waaronder het zgn. 

dual-slope en het successive approximation principe. De 

omzetters met een korte orozettingstijd (conversietijd) be

rusten op het laatste principe. 

Daar korte meettijden ( kleine:.:.~ als 100 po sec.) in di t geval 

van belang zijn zal dit principe aan de hand van fig. 10 

nader toegelicht worden. 

Ure~ 10 

u i 8 

I:. 
Uret 

~i:.ullr· } parallel 
lCf)im -- oIaba 

L-..r---tl.r-nr-t 

klok 

Fig.I0 principeschema ADC 

I 

t:---

Het analoge signaal zal m.b.v. een comparator vergeleken 

worden met de uitgangsspanning van een ladderschakelaar. 

De uitgangsspanning van de comparator stuurt de stuurlogica, 

welke tracht de uitgangsspanning van de ladderschakelaar 

zo goed mogelijk geljjk te roaken aan de waarde van het ingangs

signaal. Dit laatste gebeurt door in een aantal stappen 

vaste delen van de referentiespanning Uref • bU elkaar op 

te tellen. 

Het aantal stappen waarin roen deze benadering doet noemt 

men het aantal bits waarin gemeten wordt. Doet men nu een 

meting in n bits dan zal de spanning welke gerepresenteerd 
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wordt door het n-de bit of LSB (Least Significant Bit) 

gel:ijk zijn aan 2-n .U .&.'. De fout die men nu in de benade
reJ.. 

ring van de ingangsspanning maximaal kan maken is gelijk 

aan 2-(n+l) U f J.. LSB I :fig. 11) IVlen noemt di took • ref. 0 2 ., 

wel de quantizinc-error. 

In fig.l0 werd de inganesspanning van de ADC tjidens de me-

ting constant verondersteld. Is dit echter niet het geval 

dan krijgt men een situatie als weergegeven in fig. 12 

Ui" 1-- -- - ,...---- '-- - -
o 

o c 

t .----
Fig.12 output ADC bij niet constante ingangsspanning 

Nen krijgt nu dus als resultaat een :foutieve benadering van 

de ingangsspanning. De ingangsspanning van de ADC dient 

daarom altijd tfjdens een meting, binnen een zekere marge, 

constant te zijn. 

Deze marge wordt gegeven 

{Lit.2 } 0 

in dV 
de :formule: cit max = -n 

2 .VFS /Tconv • 
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Hierin is n het aanta1 bits waarin gemeten wordt en T eonv. 
de conversietjjd. Neemt men nu b.v. n=12, VFS=10 V en 

T = 50 usee. dan za1 een maximale verandering van eonv. I 

48mV Imsee. aan de ingang zijn toegela ten. In de praktUk 

zal de verandering, bij een wagensnelheid van Imm/see., 

tussen 0,5V/msee. en 10V/msee. bedragen. Deze verancering 

is afhankelijk van de streepbreedte. 

De meettjjd van een ADe volgens het behandelde principe 

zal minimaal 5 rsee. bedragen. Ook bij deze waarde van 

de eonversietijd zal de verandering van de ingangsspanning 

te groot zijn, zoaJ. s ui t het voorgaande blijkt. 

lJit dit alles voIgt dat het gebruik van een ADC al1~en 

als DVM niet voldoende is om aan de gestelde eisen te kunnen 

voldoen. 

Een eombinatie van ean ADC met een zgn. Samp1e-and-tlo1d ,S&H) 

zal er eehter voor kunnen zorgen dat de DWi we1 aan de ge

stelde eisen voldoet. 

De principeschakeling van de S&H is gegeven in fig. 13 

A _JiC[>-B 
b-'9ger-

,s,snoot 
trl9ser

$~nCllal 

Fig. 13 prineipesehakeling samle-and-hold 

___ hold 
___ ~ $OIrop\e 

I: __ 

De SCoH kan via de triggeringang in 2 versehil1ende toestanden 

gebraeht worden, nl. de sample- en de hold-toestand. 

In de sample-toestand is de ingang A via een buffer met de 

uitgang B verbonden en zu11en de spanning op B en over de 

condensator C de ingangsspanning volgen. 
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Zodra de S&H in de ho1d-toe5tand wordt ~eschake1d za1 de ingang 

A niet meer met de condensator C verbonden zijn. De spanning 

over C za1 nu dus constant b1jjven. Deze spanning za1 ge1ijk 

zijn aan de ingangsspanning op het moment van overschake1en 

van de samp1e- in de ho1d~toestand. De uitgangsspanning 

kan nu door een ADC gemeten worden omdat deze constant is. 

In fig. 14 is de werkgrafiek van de S&H weergegeven. 

~--, __ aCQuisbon b<'1e -j j. -, 

holJ --

... ' 'I 

S(lI(I'lple - - J...... __ -! 

Fig.14 werkgrafiek S&H 

- droop-robe 

t-

In deze figuur zijn de be1angrijkste grootheden waarmee men bij 

toepassing van een S&H rekening dient te houden, uitgezet n1: 

1. acquistion-time 

2. aperture- time 

: Dit is het interval tussen het mo

ment waarop van de hold- in de sample

toestand overgeschakeld moet wor-

den en het moment waarop het uit

gangssignaal het ingangssignaal gaat 

volgen. 

: Interval tussen het moment waar

op een hold-commando wordt ge-

geven en het moment dat de schakeling 

hierop reageert. 



J. aperture uncertainty 

4. settling-time 

5. droop-rate 
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Het verschil tussen minimale en 

maximale aperture-time. 

Interval benodigd voor het uit

gangssignaal om de eindwaarde 

te bereiken nadat dit opgehouden is 

het ingangssignaal te volgen. 

: Verandering per tijdseenheid van 

de uitgangsspanning in de hold

toestand. 

Van belang is nu vooral de aperture-time, gedurende welke 

tijd de wagen niet meer als 10 nm verlopen mag z:ijn. 

Ui t de eorder gedane berelceningen vOJ..gt nu dat deze tjjd 

aanmerkelijl{ Kleiner dien t te zijn als 1.0 fA sec., om bi.i een 

steil l!jnprof'iel en/of' hogere wagensnelheden als 1 mm/sec. 

een gering spanningsverloop te krijgen. 

De maximaal toegestal1.e spanningsverandering aan de ingang 

t iid d t t" d dV 2-R - ItI~ ~ ens e aper ure- 1me 1S gegeven oor: dt = .V FS • max apu 
( Lit. 2). Neemt men nu b.v. de volgende waarden aan: 

n=12, VFS=lO V en T (aperture-time}=lOnsec., dan zal apu 
de maximaal toegestane spanningsverandering 7V/rsec. be-

dragen. Deze waarde zal dus ruim voldoende zjjn voor het be

oogde doel. 

De acquistion-time lean bjj een voldoende lange sample-tijd 

buiten beschouwing gelaten worden. 

:ue invloed van de droop-rate (b.v. lfV/~f:$ec.J op de uit

gangsspanning is bij een hold-tijd van enkele tientallen fsec. 

verwaarloosbaar klein t.o.v. andere fouten. 

De invloed van de aperture-uncertainty kan men buiten be

schouwing laten door in aIle berekeningen uit te gaan van 

de maximale aperture-time. 
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De ADC kr:ijgt nu dus bji een meting een vaste spanning aange

boden door de S&H. De meettjjd die nu ter beschikking staat 

is gelijk aan de tjjd tussen twee meetpunten en zal zelfs in 

het geval dat bij iedere ifm-puls een meting wordt aedaan, 

nog minimaal 80~sec. bedragen (wagensnelheid Imm/sec.). 

De S&H en ADC kunnen nu dus gecombineerd worden tot een 

DVH met voldoende korte meettijd en, zoals in 5.2. zal bljj

ken, een voldoende nauwkeurigheid. 

De geheugenschakeling heeft tot taak de door de D~l gemeten 

en digitaal omgezette meetwaarden gedurende een beoaalde tijd 

op te slaan. Op een geschikt tijdstip tussen t'\-Iee meetserie IS 

worden deze dan m.b.v. het stuurcircuit uit het geheugen aan 

de ponsmachine toegevoerd. 

Het geheugen zal een dusdanige capaciteit moeten hebben dat 

het minimaal het produkt van het aantal bits waarin gemeten 

wordt en het aantal meetpunten in een serie kan bevatten • 

.Neem't men nu eEm mktximaal aantal meetpunten van 10 en een 

meting in 12 bits dan zal het aantal geheugenplaatsen mini

maal 120 ruoeten bedragen. Daar het aantal meetpunten echter 

variabel is, zullen niet altijd aIle geheugenplaatsen bezet 

zijn. 

De bits zullen in ieder geval, vanwege het grote aantal, in 

serie aan het geheugen toegevoerd moeten worden. 

understaand worden 2 mogelijke uitvoeringen van het ee

heugen besproken. 
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1. Uitvoering m.b.v. n 12-bits schuifregisters ~ fig. 1~ -------------------------------------------

Fig. 15 

Jabot 
--I DVM 

klok 

~b.ll.4I"-
IO,9ica 

Fig. 16 

il 
.' 

schu;~-
("e~. 

f 

('IC\ClI~ 

ponsl"I'IdChine 

I'\ao.!~ 

pot'\"5 mach .,,12 

~ethode 1 he ft a1s voordeel t.o.v. methode 2 dat elk 

register de bits van een meetwaarde bevat en dat het 

varieren van het aanta1 meetpunten dus een groter of een kleiner 

aantal gebruikte 5chuifregisters oplevert. Deze onGebruikte 

registers kunnen m.b.v. de stuurlogica onderscheiden 

worden van de gebruikte. 

De reden waarom hier 12-bits schuifregisters gebruikt wor

den wordt nader toege1icht in 4.h. 
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Een ander voordeel van de eerste methode is dat het optreden 

van een stoorpuls slechts de rangschikking van de bits van 

een meetwaarde zal beinvloeden. Hij het toepassen van de 

tweede methode zullen aIle bits in het schuifregister een 

of meerdere plaatsen opschuiven en zullen dus aIle opge

slagen meetwaarden veranderen. 

Een nadeel van de eerste methode is dat schakelingen ont

worpen rrlOeten worden om de schuifregisters een voor een 

met de data-uitcang van de ADC te verbindenlA) en om de 

schuifregisters weer een voor een uit te lezen (B). 

De practische uitvoering van de eerste methode eist boven

dien veel componenten en bedrading waardoor de invloed 

van storingen aIleen maar groter wordt. 

Daar methode 2 van een schuifregister met een vast aantal 

geheueenplaatsen gebruik maakt, zal de in:J.oud na een meet

serie opgeschoven moeten worden, zodat aIle geheugenplaatsen 

bezet zijn. De gewenste bits zullen nu.bij het uitlezen van 

het register meteen aan de serie-uitgang verschijnen. 

Voor het doorschuiven van de inhoud en het uitlezen van 

het schuifregister moet een stuurschaKeling ontworpen worden. 

Het gehele systeem kan echter met aanzienlijk minder compo

nenten, en dus met een grotere storingsongevoeligheid, ge

realiseerd worden dan methode 1. Voor de tweede methode 

werd dan ook gekozen bij de ui tvoering van het geheel. 

Opbouw en werking van het stuurcircuit zullen in de volgen

de paragraaf behandeld worden, 

4.4. Het stuurcircuit ----------------
Het stuurcircuit zal de volgende functies moeten vervullen: 

1. Het toevoeren van data afkomstig van de ADC aan het 

geheugen. 

2. De opgeslagen bits in het geheugen, na beeindieing van 

meetserie, doorschuiven zodanic dat bfj het uitlezen deze 

zich "vooraan" in het sC.l:luifregister bevinden. 
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3. De bits in groepen van 6 in een geschikt tempo en op 

het juiste tijdstip toevoeren aan de ponsmachine. 

De ponsmachine kan nameljjk maximaal 8 bits in een pons

slag ponsen en hiervan blijven 2 plaatsen gereserveerd 

voor het ponsen van een code of gegevens betreffende 

temperatuur en druk. 

Het aan tal bits waarin een meetwaarde door de ADC ge

codeerd wordt, zal dus 6 of een veelvoud van b moeten 

zjjn bij voorkeur. 

l!,;en blol<:schema van het stuurcircui t is in onderstaande 

figuur weerE;egeven. 

(, 

"pons J, 

dnu'l~,,"j " , 

~oc ~~r-------------~------------~ 
10 

peoos 
" \(.Iaa .... "",' ---------~'""-__ _..J 

Fig.17 blokschema stuurcircuit 

De werking van 11et geheel is als volgt: 

De ADC zal een aantal metingen van streepvormpunten doen 

waarbij de klok n.A pulsen afgeeft. Hierbij is n het aantal 

meetpunten en A het aantal bits waarirt de meetwaarue is 
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omgezet. 

De klokpulsen worden door teller Tigeteid. 

Zodra een meetser~e voltooid ~s en de drempel ~n het lijn

prof~el overschreden wordt, zal de teller~nhoud van Tl ' dus 

het aantal bezette geheugenplaatsen, vastgelegd worden m.b.v. 

latch LIe Ook zal nu een osc~llator gestart worden welke 

klokpulsen toevoert aan het schu~freg~ster en dus de aan

wez~ge b~ts opschu~£te De osc~llatorpulsen worden geteld 

door 1'1 tot de totaaistand van '.1'1 geIijk ~s aan een aantal 

dat ~ngesteld is op comparator ~le D~t ~ngestelde aantal is 

gelijk a::~n het aantal geheugenplaatsen van het schu~fregister. 

De osc~llator PI wordt nu door een door ~ gegenereerde puIs 

gestopb en de bits van de rneetwaarden bevinden z~ch op de 

gewenste pla~tsen. 

Enige tjjcl nadat de drempel ~s overschreden wordt op de in

gang van A'l\TO Al een pons-commando gegeven. Di t comnando 

start oscillator P2' ,,,elke klokpulsen levert aan het schu~£

reg~ster. I'let elke klol<:puls zal via de serie/parallel-omzet

ter een bit toegevoerd worden ann de ponsmachineo 

De klokpulsen zullen in groepen van 6 toegevoerd worden. 

Ze worden namelijk geteld door teller '1'3' welke na 6 pulsen 

P 2 stopzet. Nadat een "ponsmach~ne-klaaru s~gnaal ontvangen 

~s, wordt T3 gereset en worden wederom 6 klokpulsen toege~ 

gevoerd aan de klok~ngang van het schuifreg~stere 

De b~ts zullen nu dus ook in groepen van 6 aan de ponsmachine 

toegevoerd worden. 

Het totale aantal klokpulsen wordt geteld door teller 1'20 

De stand van 1'2 wordt door comparator H2 vergeleken met de 

stand van latch LIe Zodra het aantal door P
d 

gegenereerde 

klokpulsen gelijk ~s aan de stand van LI ( het aantal opge

slagen bits) zal a2 de oscillator P 2 stopzetten en zal de 

gehele handeling b~i het verschijnen van de volgende streep

vorm herhaald worden. 

De gedetailleerde opbouw van het stuurc~rcuit zal nader be

sproken worden ~n 5.6. 
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Bij het doen van nauwkeurige spanningsmetingen zal de maxi

maal te bereiken meetnauwkeurigheid behalve van de nauwkeurig~ 

heid van de spanningsmeter o.a. ook afhangen van de mate van 

ongewenste signalen \ en dus af'wijkingen van de werkel~jke 

waarde) aanl.vezig op het meetsignaal. 

Deze ongewenste signalen kunnen onderscheiden worden in: 

1. Ruis met a. freq.~ freq. microscoopsignaal 
" 

b. freq. '> freq. microscoopsignaa1 

2. common-mode spanningen. 

ad 1. De indeling van ruis op basis van frequentie berust 

op de moge1ijkheid om deze al of niet weg te kunnen 

filteren. Met de frequentie van het microscoopsignaa1 

wordt hier de hoogste, van enige invloed zUnde, fre

quentie voorkomend in dit signaal bedoeld. 

Om deze frequentie te kunnen bepalen zal men een 

Fourier-analyse van het microscoopsignaa1 moeten 

doen \ bij1age A ). 

Ruis beneden deze frequentie kan niet gefiltertlworden 

omdat anders ook het microscoopsignaal aangetast za1 

'Worden. 

ad 2. De grootte van de commonmode spanningen hangt in be

langrjjke mate af van de lengte en soort der toevoer

lijnen. Deze dienen daarom afgeschermd en zo kort mo

gelijk te zijn. 

Men kan nu de invloed van de ongelvenste signalen op twee 

manieren beperken nl.: 

1. Door een groot aantal meetpunten te nemen. Hierdoor za1 

de invloed van ruis uitgemidde1d kunnen worden. 

2. Door toepassing van een differentiaalversterker in com

binatie met een filter aan de ingang van de meetschake

ling. Len mogelijke schakeling voor het reduceren van de 
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invloed van common-mode spanningen is gegeven in fig. IS 

(Lit.)) 

R.sl e 

I 
U/ I Ut 

I 

I , I • 
Fig·lS differentiaal-versterker 

De opamp w'ordt beschouwd als zijnde ideaal, d.w.z. de ver-

s t erking f.i = <»<:J • 

De ui tgangsspanning U zal gel ijk zjjn aan 
u 

u u 

Bjj gebruik Van een ideale opamp en als geldt dat Rl=RJt 
R2= R4 en Rsl =Rs2 zal de CHR van de schakeling 00 zjjn. 

Indien do bronimpedanties H 1 en R 2 s s niet aan eL<:.aar gelijk 

zijn, wat in de praktijk het geval zal z~jn, dan wordt de CNR 

gegeven door: CMR= RS Rl + R2 
A Rs (1+ Rs ) 

a R = s 

Indien Rl en R
J 

of R2 en R4 niet aan elkaar gelijk z~jn zal 

de CHR gegeven worden door: 

R 
\1+ R + R2 ) 1. R

3
=Rl -b-R i 

CM./;{ ~ -.!. s 
ARI Rl 

R 
(l+ Rl+Rs R2 

2. R4 =R2 +6R2 
CM' '" . 2 ) ( L<"", - ) 

AR2 R Rl+Rs 2 

De ui twerkingen van de diverse formules zijn gegeven in b~j
lage D$ 
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Ui t het voorgaande bl ijkt dat de schakeling bij eon juiste 

componentenkeuze ean goede CMR kan hebben. 

De versterking van de schakeling kan instelbaar gemaakt 

worden, maar dan moeten zowel R2 als R4 gevarieerd ,,,orden. 

Achter deze schakeling kan nu eventueel een filter voor het 

beperken van de ruis geplaatst worden. De vraag of dit zin

vol is hangt af van de grootte van de ruisb~jdrage tot h<t 

meetsignaal. ls deze bijdrage Minder als de spanning gere

presenteerd door t LSB van de ADC dan zal filteren weinig 

zin hebben. De meetfouten worden in dit geval bepaald door 

andere bronnen. 

Urn grootte en frequentiespectrum van de ruis te kunnen be

palen zou een spectrum-analyse van het ui~gangssignaal bij 

een bekend ingangssignaal gedaan kunnen worden. 
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.5. REALISATIE VAN BET ONTlvEHP 

5.1 Inleiding ---------
Bij de realisatie van het ontwerp van de streepvormmeter is 

getracht een zo betrouwbaar en eenvoudig mogelijke schakeling 

op te bouwen, welke ann de geste1de eisen vo1doet. 

net resultaat zal, in verschi11ende onderde1en, in de vo1gende 

paragrafen toegelicht worden. 

5.2 Keuze van S&H en ADC 
--------~-----------

Aan de hand van de in 4 .. 1 en 4 .. 2 gestelde eisen z'in uit het 

programma van de firma Analogic een ADC en een S&H gekozen 

welke het beste aan de geste1de eisen voldoen. 

Het betreft hier de types MP 2412 (ADC) en MP 240 (S&H). 

Aan de hand van enke1e be1angrijke specificaties wordt onder

staand de keuze toege1icht. 

De vo11edige specificaties zijn gegeven in bij1age E. 

5.2.1 De ADC 

Gestelde Eisen Specificatie 
-----~------ .. - ------------

Aanta1 bits meetwaarde: Vo1doende voor Aanta1 bits variabel 

Nauwkeurigheid 

Quantizing error 

Conversietjjd 

Uitgang 

nauwkeurigheid van van 2 tot 12 

ca. 

}L 
maximaa1 .5;~p sec. 

serie-data uit-

gang 

+ 0,012 1> 
! t LSB 

Variabe1 van 2 tot 

4 fA sec 0 per bit dus 

van 24 tot 48 f sec. 

voor 12 bits 

serie- en parallel

uigang voor de data 
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Voor de situatie waarvoor de streepbreedte 2 ~m en de 

wagensnelheid 3mm/sec. bedraagt zu11en !g:ssen het onder 

en overschrijden van de drempel ca. 2.1°_3. 12600.3=25 if'm

pulsen verschijnen. Bij een aanta1 meit!~en van 10 za1 nu 

e1ke 2 pulsen een meting gedaan moeten worden. De beschik-

~bare meettijd bedraagt nu 3.l!600. 2 = 53 ~sec. 
Het getal 12600 is de frequentie van de ifm-pu1sen bjj 

een wagensne1heid van 1mm/sec. \2.2) 

Het tijddiagram van de ADC is weergegeven in fig.19 

bri.9ge .... 
dock 
eoc 
e, 
~ 

e.l. 
83 
elj 

e.lS' 
£;6 
Sy. 
Sl 
BS 
f!>\C) 

611 

61'2..
I\::lCIHI) 

5$"'\0\ 
dal::.a 

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

~---- - --- - - - r- - -
~~ ..... ~r+ L..I~ 
f-J ! I I 

\ 
-1-- i , , 

~J ! , ! , 
1--

t-_~~ ,t I 
., f , I -
l-~ I ! h i 
h i i ..,: 
1-) I h : 

1-, h 
!-J ! i i 
I--,J i' I n' 
~:J -. 
r-;J : h-I---
h : r-

u a.h'"'1.i ~h h. I---
101000001000 

Fig.19 tijddiagram ADC 
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0 
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Vi t di t diagram bl~jkt da t de ADC een interne klok bezi t welke 

extern ia uitgevoerd en waarvan de negatieve flank het ver

dwijnen van de serie-data pulsen bepaald. 

Ook beschikt de ADC over een EOC (l!-nd Of Conversion) -signaal 

welk "1" wordt als een omzetting wordt uitgevoerd. 

Vi t fig.20 b1ijkt dat bij verkorten van de conversietUd de 

nauwkeurigheid van de ADC snel afnecmt en dat de conversietijd 
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dus bij voorkeur maximaal gekozen dient te worden. 

1,0 2,5" 3,0 3,5 4,0 I-'::,e~/bih 

21/ 30 :J6 42. 48 f-l ~ jliP,t:S 

Fig. 20 invloed conversietijd op relatieve nauwkeurigheid 

Aan de hand van de speci£icaties kan nu globaal de maxi

maal mogelijke meotf'out van de ADC bepaald worden (Lit. 2 ) 

Relatieve nauwkeurigheid 

Quantizing error 

Temperatuur£outen: gain t 25 ppm 30°C variatie 

II 

..... 
of'f'set - 20 ppm II n 

di£f'erential linearity 

0,012;0 

0,012'{O 

0,075% 

0,060" 

t 5 ppm II II II 0,015% 

Yoedinggevoeligheid: 0,0012%/% variatie in voe-

dingsspanning. Yoor l~ 0,0012% 

Ifl.vorst-case ll 0,1752% 

Bij de bepaling is uitgegaan van een meting in 12 bits 

Uit het bovenstaande blijkt nn dat de minimaal mogelijke 

nauwkeurigheid van de ADC ° t 17 5'jo bedraagt. 

,.2.2 De S&H -------

aperture-time 

droop-rate 

acquistion-time 

trans£ernauwkeurigheid 

Gestelde Eisen 

l<10 ~sec. 

<48 mY/msec.(3.2) 

<80 fA sec. -T . cony. 
=; < 32 f'sec. 

voldoende klein 

voor totale nauw-

Specif'icaties --------------

10 nsec. typo 

max. 20 nsec. 

< 1 fY/ sec. 

< 5 t' sec. vo 0 r 

10 Y stap 

0,01% 

keurigheid van ca. 0,2~ 
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groter als 1500 hZ 

\ zie ook bijlage A ) 

300kHz 

Full-power 80 kHz 

De full-power bandbreedte wordt bepaald door de hoogste 

frequentie waarbij de S&H, volbelast, bij een maximale input 

maximaal uitgestuurd kan worden. 

Men kent bij de S&H behalve earder genoemde fouten ook de 

fout t.g.v. dielectrische absorbtie. Dit is het afva~len 

van de hold-spanning over de condensator ten gevolge van 

de herverdeling van lading in het dielectricum. 

Deze fout is het gevolg van het laden van de condensator 

en het daarna losmaken van deze condensator van de laad

bron. 

De uitgangsspanning zal afvallen 

A E= E • k.l 0 g t s + th ( Li t. 2 ) 
s 

ts 
Hierin is: 

AE: uitgangsspanningsfout 

vol gens onderstaande betrekking: 

E : s spanningsverandering over de condensator 

k : ( . -4 empirische constante van het dielectricum h~er k:=1,5.10 ) 

t : sample-tijd s 
th: hold-tijd 

Voor een 10 V spanningsstap en voor ts=th zal nu gelden: 
-4 E= 10.1,5.10 .log2=0,45 mV. 

De fout in de ui tgangsspanning is afhanke1~jk van de verhou

ding tussen samp1e- en ho1d-tijd en niet van de werke1ijke 

waarden. 

In de praktijk kiest men nu de ho1d-tijd veel k1einer als de 

samp1e-tijd ( b.v. ts~5 th ) als dit mogeliik is en za1 de 

fout t.g.v. de di~lectrische absorbtie t.o.v. andere fouten 

verwaarloosbaar zijn. 

Ook voor de S&H kan een benad~ng gemaakt worden voor de 

maximaal moge1jjke fout tuss en in- en ui tgangsspanning. 

DV'!:;;:~e benadering kan als voIgt g8maakt worden: 
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1ineariteit 
o 

offset-temperatuursco~fficient 50 fV/C 

variatie 30
0

bij FS=lOV 

voedinggevoeligheid 0,0015/% verandering in 

voedingsspanning. V~~r 

overdrach tsnau,.;keurigheid 

offset pedestal uncertainty 

variatie 

Ilworst-c&se" 

0,005% 

0,015% 

0,0015% 

OtOl'}b 

O,.Gl% 

0,0415% 

De tota1e maximaa1 moge1ijke fout van de DVM, bestaande 

uit ADC en S&H za1 nu ca. 0,4% bedragen. 

Deze combinatie zal dus ~e vereiste nauwkeurigheid bezi tten. 

In paragraaf 5.4 worden opbouw en werking van de D'~l nader 

behande1d. 

Keuze van 10gische component en 
~-----~------------------~----

Bij de ui tvo ering van een on twerp kan van verschil1ende soorten 

10gische componenten gebruik gema;::~kt worden. De componenten 

worden hierbij onderscheiden naar fabricagetechniek en de 

daarmee samenhangende eigenschappen. 

De, OP het ogenblik, belangrjjkste soorten zijn: 

1 ~ TTL-logica \ 'I'ransistor-Transi stor-Logic) 

2. CMOS- logica (Complementary Metal Oxide Silicon) 

3. LOCMOS-1ogica {Local Oxidated CMOS ) 

De belangrijkste punten waar van uit gegaan is bij het be

palen van een keuze voor een bepaa1de techniek zijn: 

1. Storingsongevoeligheid 

nit punt is van belang in verband met het feit dat de 

streepvormmeter goed moet kunnen functioneren in een 

storingsrijke omgeving. 
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2. Vetragingstijden 

De door de ADC geprodueeerde klok- en datapulsen zijn 

van korte duur (klokpuls ea. 70 nsee.) en zij zullen 

op het juiste moment aan het geheugen toegevoerd moeten 

worden. het is hier dus van belang de vertragingstijden 

klein te houden. 

3. Vereiste voedingsspanning 

De logiea moet bij voorkeur gebruik ktlnnen maken van de 

reeds aanwezige voedingsspannningen voor ADC en S&H 

nl. +15, -15 en +5V. 

ad 1. Storingsongevoeligheid 

De storingsongevoeligheid van een poort wordt bepaald door 

de waarde van de ingangsspanning waarbij de uitgangsspanning 

nog niet zal veranderen. 

De overdraehtskarakteristieken van C]\WS, LOCNOS en TTL z~jn 

in fig. 21 weergegeven. 
6 

Vo 
(VI 

3 

o 

~400TTL 

\ 

o 2 

, ... ,..,' .. J 

~r' ° 
'amb= 25 C 

VOO= 5V 

LOCMOS 

4 6 

15 

Vo 
(V) 

10 

5 

o 

,~ .- -< 
VOD~1SV 

, 
i 
I , 

I 
i VOO=10V 

, 
I 

l ! 
VOO=5V ! ,t?+nsoc i 

~V 
.... --:::; 

1~-ISSoC l 
I~ 

, 

t 
, 
" 

o 5 10 1S 
VI (VI VI Iii) 

I 

I 

Fig.21 overdrachi;skarakteristieken CNOS,LOCMOS en TTL 

Vi t deze karakteristieken bl~jkt dat de overgang van de ui t

gangsspanning van "Of! naar "I" en omgekeerd bij C:r--IOS en LOCNOS 

plaatsvindt bij ongeveer de helft van de voedingsspanning. 

Voor TTL geldt dat de maximale "O"-niveau spanning 0,8 V 

bedraagt en de ma.n:trnale "l"niveau spanning 2V. De ingangs-
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spanning mag slechts zeer kortstondig in het gebied tussen 

0,8 en 2V a,::n'\vezig zjjn. De storingsongevoeligheid zal hier 

ongeveer I V bedragen voor een no" aan de ingang. De toege

lato~.spanningsvariatie voor een Ill" nivo2~u aan de ingang 

is groter en wordt buiten beschouwing gelaten. 

V~~r CNUS en LOm·lOS zal de storingsongevoeligheid ongeveer 

gelijk zijn en ca. 45% van de voedingsspanning bedragen. 

Uit onderstaande tabel bl~jkt dat de storingsongevoelig-

heid van C:r.lOS en LOCNOS, vooral bij hogere voedingsspanningen, 

aanzienljjk beter is als die van TTL-logica. 

LOCHOS TTL 

LiV lOV lSV 
storings-

~t25V 4,5 V 6,75V IV 
........ ~..". .. r .hAi.d ' . 

Tabel 2 Storingsongevoeligheid LOCNOS en TTL 

ad 2. Vertragingstijden 

De vertragingstijden van TTL-logica zijn 3 tot 6 maal kleiner 

als die van vergeJ..jjkbare CNOS en LOCHOS-componenten. {tabe13 ) 

Bij toepassing van LUC~US en CMOS blijken de vertragingstijden 

sterk afhanke.Lijl< van de voeclingsspanning en bljjken capaci

tieve belastingen een grotere invJ..oed te hebben op vertragings

tijden als bij 'l'TL-logica. 

LOC1'10S TTL 
5V 10V l5V Tabel 3 

vertr. tiid 35 ns 20 ns 15 ns IOns 

Aan de stijgtjjden van ingangspulsen worden bi] gebruik van 

TTL-logica strenge eisen gesteld. Bij toepassing van LOCMOS, 

en in mindere mate bij toepassing van CMOS, is de steilheid 

van ui tgangspulsen nagenoeg onafhanlcel ijk van de stjjgtijd 

van de ingangspulsen en worden hieraan dan ook weinig kritische 

eisen gesteld (fig.22) 



logic 
level 
(VI 

4 

2 

~------------------------------~ 6r---------------------------------~ 

4 

2 

o~~~--~------~----~------~------~ 
0,4 0,6 0,8 1,0 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 

time {!.lsI 

Fig. 22 invloed stijgtijd ingangspuls bij 0I-I0S en LOOJlIOS 

ad 3. Voedingsspanning 

De TTL-logica vereist een voedingsspanning tuss{,:m 4,75 en 

5,25 V, terwij1 de OHOS en LOCIvIOS cornponenten functioneren 

bjj voedingsspanningen tussen J en 15 V. Bovendien b1 ;ikt 

TTL-1ogica ecn vee1 groter vermogen op te nemen om dezelfde 

functies te kunnen vervu11en a1s LUOlViOd en ONOS. Z.o za1 

het r1'stvermogen van 'TTL fLJ..p-f1op 10 mW bedragen terw i i1 

da t van een LOCJ:~OS flip-flop 10 n1v bedraagt. 

Uit Let voorgaande blijkt nu duideljjk dat theoretisch bezicn 

de LOOMOS componenten, tenzij hoge k10kfrequenties en k1eine 

vertragingstijden abso1uut noodzakelijk zijn, de voorkeur ver

dienen bij rea1isatie van het ontwerp. 

In de praktijk blijken, omdat de LOONOS techniok nog v;?ij nieuw 

is, niet a11e gewenste componenten verkrijgbaar te zijn. 

Bes10ten werd daarom zovee1 mogelijk LOCMOS- componenten te 

gebruiken en indien deze niet verkrijgbaar waren OUOS compo

nenten te gebruiken. 

Om optimaa1 gebruik te kunnen maken van de gunstige eigen

schapnen van deze componenten wcrdt de reeds aanwezige 

voedingsspanning van + 15 V gebruikt. 

De signa1en op TTL spanningsniveau's, afkomstig van ADC en 

interface, worden nu m.b.v. buffers op LOOlVlOS en OMOS nive8.u 

gebracht. 

Bij het toevoeren van signalen aan de ponsmachine worden deze, 

omdat de ponsmachine met TTL-signa1en werkt, om1aag getrans

formecrd naar TTL-niveauls. 

time l!.lsl 
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De digitale voltmeter (fig.23 en bijlage I ) bestaat zoals 

reeds ecrder vermeld ui teen combina tie vcm S&H en ADC. 

~;ero~coop 
slgooClI 

0 1 

Si:H C QMl::roj 

5&H. 

Fig. 23 Schema DVM 

iSl 

Aoc 

R 

De S&H zal een analoog signaal, het microscoopsignaal, toe

gevoerd kr~jgen aan de ingang. 

De triggeringang zal in de rusttoestand "Oil ziin en de S&H 

zal in de samp~toestand verkeren. 

Zodra, vanuit de interface, een holdcommando gegeven wordt 

zal de uitgang van one-shot ° "l'! worden. De S&H zal nu 
1 

in hold-toestand geschakeld worden (fig. 24 ) 

Trigger 

I 
~ -~----------~ S&H control COl uit) 
I 

ADC trigger (°
2 

ui t) 
I t 

I I I 

~ '~-~---------------~ 
,I: selll;r:5 b::onve rSle 
I 

Fig. • I:hold • 2,4 trl.gger-sl.gnalen S&H en ADC 
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De voorflank van de hold-pula zal er voor zorgen dat one

shot 02 een puls met meer ala 2 fsec. tijdsduur genereert. 

De ADC zal op de negatieve flank van deze puIs getriggerd 

worden. Dit is gedaan om de settling-time van de S&H te 

overbruggen en de ADC dan pas te laten meten als de in

gangsspanning werkelijk constant is. 

De hold-toestand\ en dus de door 01 gegenereerde puIs) 

zal langer als 40 J.l sec. duren om de ADC de gelegenheid 

te geven de holds panning te meten. 

De van de ADC afkomstige data moet op de voorflank van 

de interne klok in het schuifregister geschoven worden. 

De klokuitgang zal echter na een conversie van 1t0l! naar 

"1" overgaan en deze overgang zal door het geheugen als 

een flank gezien worden waarop alle opgeaagen bits een 

plaats in het schuifregister opgeschoven worden. 

De klok-ui tgangspuisen zijn dus niet zonder meer te ge

bruiken als klok-pulsen voor het geheugen. Ook een com

binatie van ADC klok-pulsen met het l£OC-signaal levert 

niet het gewenste resultaat op. Uit metingen bli;kt 

namelijk d~t de niveauveranderingen van ~OC en klok

signaal bij aanvang van een conversie niet gelijktijdig 

plaatsvinden en dat bij het gebruiken van deze signalen 

als ingangssignalen voor een !'lAl-JD een naaidimpuis ont

staat. {fig. 25} 

klok 

I i 

-------- EOC 

-I-......L-___ _ 

Fig.25 foutieve klokpulsen voor geheugen 

EOC 

klok 
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De bij de realisatie van het ontwerp toegepaste schakeling 

heft dili bezwaar echter OPe IJe stjjgende flank van het EOC

signaal valt hierbij tussen de eerste dalende flank van het 

kloksignaal en de eerste klokpuls zodat geen naaldimpuls 

meer lean optreden. 

De werking van de schakeling voIgt uit onderstaand tijd

diagram. (fig. 26 ) 

klok -- - ----+- ~ __ 01- '--__ .............. --....... Ir----' 

EOC I 
r - - -

03 uit 
"--_..1-,- ------ +- - -

Q FF3J. I 
"6

2 
uit 

Fig·26 tijddiagram 

It n ___ n'----"-~---_-
klokpulsschakeling 

De one-shot 03 zal op de stijgende flank van het EOC-signaal 

een negatieve puIs generer-an waarvan de stijgende flank val t 

na de eerste dalende flank van het kloksignaal. 

Deze s tijgqnde ,flank zal de Q-ui tgang van FF3 "I" maken en 
1 

de klokpulsen zullen via N ~ en N 6
2 

aan het geheugen toege-

voerd worden. 

De flip-flop F'Fl wordt gereset m.bov. het EOC signaal ... 

De uitgangssignalen van de ADC zijn. zoals uit de specifica

ties blijkt, op r£L-spanningsniveauts. Ze worden nu met de 

buffers B 3 tim B 5 opgetransformeerd naar LOCMOS en CMOS

niveau. 

Het kloksignaal wordtpin tegenstelling tot EOC en data

signal en, niet met ID]itlS maar met een 'l'TL buffer opgetrans

formeerd. J;.Ie reden hiervoor is dat de LOCNOS- buffer mini

maal 3,3 V nodi g heeft voor een herl\:enbaar If 1" -ni veau aan de 

ingang. Ve uitgangssignal.en VSl1 de ADC bereiken aIle deze 

spanning gemakkelijk behalve het kloksignaal. 
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De T'rL-buffer heeft aan eE':, spanning van 2V genoeg voor een 

herkenbaar H1"-niveau, een spanning welke door het klokc:'-G'

naa1 gemal'cke1ijk bereikt wordt. De toepassing vande Tl'L-buff'er 

heeft nog een ander voordee1 waar nader op ingegaan wordt 

in ],5- 5. 

De k.iokf'requentie van de ADC, welke ingeste1d kan 'lorden 

m. b.v. R3 ' is m:in.imaal ingesteld om een maximale nauwkeurig

heirl van de ADC te verkrijgen. 

Ue Al)C kan, zoals ui t de specif'ica ties b1iikt, op verschillende 

voile schaal waarden ingesteld , .. orden door het maken van 

bepaalde doorverbindingen. In de schakeling is ee:n vo1le

schaalwaarde van lOV ingesteld. 

lle aantai bits waarin men eeL meting wenst te doen is va

riabcl tussen 2 en 12. 

De ins telling geschiedt door de wrd 19th-ingang bij x ge

wenste bits te verbinden met de B 1 uitgang. x+ 
In de schakeling is het aanta1 bits op 12 ingesteld. 

De instelpotmeter R 1 dient voor het juist inste1len van 

de volle schaal "\"aarde van de ADC. 

i'let behulp van Rican bii de ADC en m.b.v. R4 kan bij de 

S&H de offset gecompenseerd worden. Af'regelvoorschrif'ten 

hiervoor zijn gegeven in de data-bladen. 

De ADC en S&H zUn uitgevoerd met gescheiden nulleiders voor 

de voedingen van +5 en van +15 en -15 V. De voeding van +5 V 

voedt namelijk het_di tale deel van de DVN, de voeding van 
+ - 15 V het ana10ge dee1. 

Om de invloed van analoge en digitale signa1en op e1kaar 

zo gering mogel te houden werden naast de gebruikelijke 

maatregelen ook de ana10ge en digita1e signaal1ijnen zo ver 

moge1jjk van elkaar verwijdcT gehouden. 
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De geheugenschakeling 
-~-------------------

De geheugenschakeling bestaat uit de combinatie van twee 

64-bits schuifregisters en een 8-bits schuifregister.(Iic 27 ) 

evt. code / 

klo 

Fig.27 geheugensehakeling 
van 04 

naar 
> 
ponsmaeh. 

De data afkomstig van de ADC zal op de voorflank van het klok

signnal in het schuifregister Sl geschoven worden. Zodra Sl 

64-bits bevat zal bij de volgende klokpuls de data in het 

schuifregister S2 doorgeschoven worden. Op deze manier is een 

sehuifregister met een eapaciteit van 128-bits ontstaan. 

Bij het in het register sehuiven van data moet rekening 

gehouden worden met de set-up en de hold-t~jd van de sehuif

registers om een goede werking van het geheel te kunnen ver

krjjgen. 

Ue gebruikte schuifregisters hebben o.a. de volgende speci-

ficaties: t t = 30 nsee. , th ld= 20 nsee., minimale se -up 0 

klokpulsbreedte = 30 nsec., max. klokfreq.= - -

De specificaties van de ADC vermelden aIleen dat de klok

pulsbreedte ca. 70 nsee. bedraagt. 

Een meting van data- en klokpuls gaf -~olgend beeld \ fig. 28 , 
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2V/diV t 
data 

klok 

Fig. 28 data- en klokpuls ADC 

uit deze figuur blijkt dat de duur van klok- en datapulsen 

slechts enkele malen groter is als de vertragingstjjden van 

de in de schakeling gebruikte poorten. ZO zal een l'llAND-poort 

een vertragingstijd van 30 nsec. \typo) en een LOCfuOS-buffer 

ook een zelfde vertragingstijd hebben. 

lJe TTL-buffer,gebruikt om het kloksignaal op te transformeren, 

heeft echter een vertragingstijd van 10 nsee. \ tyP.). De 

uitgang van deze poort is via een weerstand met de +15 V 

voedingsspanning verbonden. Een variatie van die wecrstand 

geeft een verandering van de vet-tragingstiid van de poart. 

Zo is c'oor variatie van de weerstand een vc~riatie in ver-

tragingstiid van 10 tot 100 nsee. mogelijk. 

Deze regeling blijkt ruim voldoende om de posi tie van het 

kloksignaal t. o. v. de data-puIs zodanig te l\:unnen kiezen 

dat ruimschoots aan de eisen voor set-up en hold-tijd vol

daan kan worden. (fig. 29 ) 

--- leo ("Is/div, 

Fig. 29 data- ~m klokpuls ADC op LOCMOS-niveau 

Nadat, na een eetserie, de in de schuifregisters opgeGlagen 

bits zijn doorgeschoven kan tot registratie van de meetwaarden 

worden overgegaan. 

V~~r de registratie van de meet,\'aarden ,,,orden de opgeslagen 



-44-

bits via het 8-bits schuifregister, dat als serie/parallel

omzetter wordt gebruikt, en een 8-tn.1 NA1~D I S toegevoerd aan de 

ponsmachine. 

De serie/parallel-omzetter bestaat udt een 8-bits universal 

bus register. Van dit schuifregister worden niet aIle mo-

gelijkheden gebruikt maar het is eenvoudig. toe te passen 

in de schakeling en in kosten vrijwel 

van 2 4-bits schuifregisters. 

ijk aan de combina ti e 

De data wordt door het schuifregister,synchroon met een klok-

puIs, via de serie-ingang omgezet naar si~~alen aan de parallel

uitgangen. 

Bij het omzetten van de data wordt gebruik gemaakt van de 

aanwezige vertra[gingstijden om de voor de serie/parallel 

,,;.:zetter benodigde set-up en hold-tijd van data t.o.v. het 

kloksignaal te cre~ren. (fig. 30) 

serie-ingang sip 

klokpuls 

I-
I l~\d 
I 1; ve.r\:-f"O.8' .... .. i-""----------

- _t--- parallel-uitgang 8 sip 

Fig. 30 serie-parallel omzetting door sip 

De Q 63 ui tgang, vaal:' het eerste bi t van de eerste meet'iraarde 

zich bevindt, is verbonden met de serie-ingang van de serie

parallel-omzetter. 

Bij aanvang van een omzetting zal bij het verschijnen van de 

positieve flank van de eerste klokpuls nu dit bit door 

de serie-parallel omzetter omgezet worden. Op dezelfde flank 

zal echter, met een zekere vertraging, ook de data een plants 

in het schuifregister opgeschoven worden. 
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Deze vertraging is gelijk 8 .. n de vertraging van de schuif'

registers Sl en S2 en zal 2x 70 nsec.(typ.)=140 nsec. be

dragen. De klokpuls wordt niet vertraagd omdat deze recht

streaks toegevoerd wordt. 

Van belang is nu dat de hold-tijd voor de serie/parallel

omzetter voldoende groot is (de set-up tijd is altijd groot 

genoeg). In de specif'icaties wordt echter geen hold-tijd 

vereist zodat het geheel, zoals uit metingen blljkt, op 

de juiste manier zal f'unctioneren. 

Aan de S/P-omzetter worden voor een omzetting 6 klokpulsen 

en dus 6 bits toegevoerd \zie 5.6). Na de omzetting zullen 

de waarden van de bits gegeven worden aan de paraIlel-uit

gangen van de omzetter. Deze waarden kunnen nu, tesamen met 

2 toegevoegde waarden, toegevard worden aan de ponsmachine. 

De manier waarop di t gebeurt 'iOrd t nader besproken bij de 

behandeling van het stuurcircuit in 5.6. 

5.6 Het stuurcircuit 
~---------------

Het blokschema van het stuurcircuit is in onderstaande 

f'iguur weergegeven. 

JlflruUlfl '1J~S4 r---------.-----------~--~ 

Fig. 31 blokschema stuurcircuit 
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Hij het beschouwen van de werking van het stuurcircuit kan 

men 3 fasen onderscheiden nl. 1. De meetfase 

2. De doorschuiffase 

3. De uitleesfase 

De werking van het stuurcircuit in de verschillende fasen 

zal nu onderstaand nader toegelicht worden. 

1. ~ieetfase 

In deze fase worden de meetwaarden van de ADC m.b.v. de 

klokpulsen in de schuifregisters geschoven. 

De klokpulsen worden geteld teller TI bestaande u~t TI ' 
1 T en 'l~ • 

12 I, 
De uitgangswaarden van Tl worden na een meetserie vastgelegd 

m.b.v. latch L bestaande uit Ll ,L2 en L
J

• Het vastleggen 

gebeurt zodra de drempel overschreden is en de laatste 

conversie is beeindigd. Dan zal namelijk de uitgang van ~2 

"0" worden en zullen de uitgangswaarden van de latches 

niet meer veranderen. 

J 

De latches hebben een negatieve set-up tijd zodat de uitgangs

signalen van '1'1 niet enige tijd voor het versch~jnen van het 

"latchtl-signaal constant behoeven te zijn en het dus geen bez,.,anr 

is dat dit signaal vlak na de laatste conversie kan optreden. 

De hold-tijd van de latches bedraagt 7 nsec, een tijd welke 

klein genoeg is om er zeker van de zijn dat in deze tijd nog 

geen klokpulsen door de oscillator ann Tl ,,,orden toegevoerd. 

Be ui tgangswaarden van Tl zullen dus tijdens de holdtijd van 

L zeker constant blijven. 

Zodra de uitgangs,,,aarden van '1'1 na een maetserie m.b.v. latch 

L zijn vastgelegd t en dus het aantal bezette geheugenplaatsen 

bekend is, begint de tweede fase. 

2. Doorschuiffase 

'l'ijdens deze fase worden klokpulsen aan het geheugen toege

voerd totdat het bit dat als eerste in het geheugen werd 

geschoven zich aan de uitgang van dit geheugen bevindt. 
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Het opwekken en toevoeren van 'klokpulsen vindt plaats m.b.v. 

een oscillatorschakeling bestaande uit N
4l

, N
42

, N
5l

, N
54

, 

FF2 en FF2 • 

De ~erking ~an het geheel wordt verklaard aan de hand van 

onderstaande figuur 

drempel 

EOC 

klokpuls 

N5 uit 
4 

~ FF2 
1 

Q FFz2 

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

Fig. 32 tijddiagram doorschuifpulsen 

Nadat de drempel overschreden en de laatste conversie beeindigd 

is,zal door N5 de reset-toestand van FFz opgeheven worden. 

De Q-ui tgang v~n deze flip-flop zal bij de2 eerste stijgende 

flank a:t"komstig van oscillator P "1" worden. De oscillator

pulsen zullen nu via N54 aan de klokingang van Tl .' en van het 

geheugen toegevoerd worden. 

het toepassen van 1!'F 2 heef't tot doel het voorkomen van 

naaldimpulsen aan de Rlokingang van Tl en het geheugen. 

De beschreven schakeling zal er voor zorgen dat alleen po

sitieve pulsen met een volledige periodetijd aan de klokpuls

ingangen worden toegevoerd. 

I-Iadat een aantal klokpulsen is toegevoerd ,zal de stand van '1'1 

gelijk worden aan die welke bij comparator Hl is ingesteld. 

Deze stand zal overeenkomen met het aantal_geheugenplaatsen. 

De ui tgang van Ml zal nu 1'1" worden en de Q- ui tgang van 
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FF 'za1 110" worden. l'lU zal FF, gere$et wo:cden en zullen 
21 2~ 

dus geen k10kpulsen meer aan T1 ""en het geheugen toegevoerd 

worden. 

3. Uitleesf'ase 

Na een zekere tijd za1 een van de interface (3.2.1) afkomstig 

commando tot het ponsen van de meetwaarden gegeven worden. 

De meetwaarden zu11en in groepen van 6 bits aan de ponsmachine 

toegevoerd worden. De wijze waarop dit gebeurt wordt verklaard 

aan de hand van onderstaande fi~lur. 

k10k P 

jJons-' 
klaar 

pons
k1aar 

-+------ -----

.N 4 ui t 
3 1--------' 

N 3 uit 
2 

~ ~, To'4 ..... --~- ---

In de figuur z\jn aIleen enke1e belaJllgrijke vertragings
tijden aangegeven 

Fig. 3;3 tijddiagram ui tleespu1sen 
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Nadat de drempel overschreden is en een pons commando gegeven 

wordt, zal de reset-toestand van li'l<'3 ' de als 
2 schakelde teller '1'3 en ],FI opgeheven worden. 

6-teller ge-

De Q-uitgang van FF3 
2 

zal Ejj de eerstvolgende oscillatorpuls 

van p ttl" worden. De pulsen van P ,,,orden nu via N6. 

zullen ook via een drietal NAND'~ 
toegevoerd 

aan T3 - De pulsen toegevoerd 

worden aan teller T2 en het geheugen. 

'I'eller '1'3 zal na 6 getelde pulsen een ui tgangspuls produceren 

en FFI doen veranderen van uitgangswaarde. ftU zullen geen 

klokpuIsen aan T2 en het geheugen meer toegevoerd kunnen 

worden_ 

Teller '1'2 heeft nu 6 pulsen geteld en via serie-parallel 

omzetter sip zullen 6 bits omgezet zijn naar de uitgangen 

hiervan. 

De toegepaste schakeling zal het optreden van naaldimpulsen 

en aIle mogel~jke gevolgen hiervan ui tslui ten, zoals bl ijkt 

ui t fig. 3.3 • 

De one-shot 04 zal op de positieve flank, welke aan de 

4.-uitgang van FFI optreedt zodra 6 klokpulsen aan T2 en 

het geheugen zijn toegevoerd, een puIs genereren. Deze puIs 

zal de ingangen van de NAND's N7 tim N8 gedurende ca I ms 

"I" maken. De inverse waarden vah de bit~ aan de uitgangen 

van sip zullen nu aan de ui tgangen van de buffers verschijnen. 

De buffers hebben de signalen naar TTL-niveau omlaflg getrans

formeerd. De signalen ,,,orden nu aan de ponsmac1:line aangeboden. 

Bij het toevoeren van data aan de ponsmachine wordt van een 

speciale eigenschap van deze machine gebruik gernaakt. 

Nen kan namelijk data ponsen zonder dat men een uitwendige 

klok gebruikt, door gebruik te maken van het door de machine 

zelf gegenereerde pseudo-data-clock signaa.l (Lit. 6). 

Nen voert dit signaal toe aan de data-clock ingang en maakt 

de sprocket-ingang IIln" Zodra nu een of meor data-ingangen 

IiO" worden gemaakt zal de pseudo-clock generator e('n puIs 

generenen en zal de dat~ geponsd worden. 

Nadat de data geponsa is wordt een ready-signaal gegenBreerd 

door de machine. lit signaal is, om de functie wat duideliiker 

te maken, in tekeningen en tekt3t steeds "pons-klaar" genoemd. 
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Het pons-k1aar signaa1 za1 FF,~ FF1 en T3 resetten. 
-'2 t 2 

Nu zu11en opnieuw 6 k10kpu1sen gegenereerd worden. 

Het gehee1 herhaa1t zich totdat de stand van T2 ge1ijk 

wordt aan de uitgangswaarden van L en de comparator i>12 

de uitgang "1" 1aat tvorden. Nu za1 FF1 N3 b10kkeren 
1 2 

zodat geen k10kpu1sen meer aan T2 en het geheugen toege-

voerd kunnen worden. het verschijnen van een 1aatste pons-k1aar 

signaa1 heeft nu dan ook geen inv10ed meer. 

Eij het onderschrijden van de drempe1 tvordt nu de gehe1e 

schake1ing gereset. 

het toepassen van eerder genoemde methode om de mectwaarden 

te ponsen heeft een nadee1: men moet er name1 ~jk voor zorgen 

dat a1tijd een van de data-uitgangen "0" is, omdat anders de 

combinatie waarbij a11e bits van de mectwaarde "0" zijn niet 

geponsd za1 worden. Dit betekent dus dat de ingang van N7 
1 

of N7 constant 111" moet zijn, zodat nog maar een ingang 

overbfijft voor het ponEien van een code of temperatuur of druk. 

De in dit hoofdstuk besproken onderde1en van de streep

vormmeter zijn, voor zover di t moge1~jk was, afzonder1jjk 

getest. 

De ADC en S&li zijn zowe1 afzonder1 ijk a1s in combina tie met 

verschi11ende ingangssigna1en getest. Ook van geheugen

schake1ing en stuurcircuit zijn de afzonder1ijke onderde1en 

en de combinaties hiervan getest. 

het ingangsfi1ter is niet gerea1iseerd daar bepaallde metingen 

aan de 1ineaa1machine niet moge1 ijk waren en er is dan ook 

vo1staan met een theoretische beschouwing. 

Om deze'_fce reden was ook het testen van de vo11edige scha

ke1ing voor de streepvormmeter aan de 1ineaa1meetmachine 

niet mogelijk. Daar echter DVM, geheugenschakeling en 

stuurschake1ing afzonder1ijk goed functioneren, mag aangenomen 

worden dat dit ook bij een combinati0 het geva1 is. 
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De streE~pvormmeter za1 in stact zijn tot wagensnelheden van 

3mm/see. streepvormen te meten. De wagenverplaatsing tijdens 

een meting besta", t nu ui t de wagenverplaa tsing tijdens de 

aperture-time van de S&H. Voor een wagensnelheid van 3 rnm/see. 

zal deze verplaatsing 20 nsee. x 3 mm/see.= 0,06nm bedragen 

De spanningsmetingen gebeuren met een nauwkeurigheid van 

ea, 0,2%. 

De meetwaarden kunnen door de ponsbandmachine in de tijd 

tussen twee meetserie's geponst worden. 

Bij de versehi11ende wagensnelheden moet men rekening houden 

met een minimaal en een maximaal aantal meetpunten. (bij1age AJ 
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Bijlage A BEPALING MININA"~L ~AANTAL STREEPVOP.M1·IEETPUNI'EN 

Men kan het minimaal aantal benodi~de meetpunten van de streep

vorm bepalen door het toepassen van het zg. bemonsterings- of 

sampling theorema 

Dit theorema wordt onderstaand kor~ t00eelicht. 

Men gaat or v&n uit dat men wenst door het meten van een 

aantal punten van een signa,,"l2' (t) di t signaal naderhand 

weer te reconstrueren. 

In fig.l is het bemonsteringproces b~j bemonstering met een 

dirac-functie weergegeven. 

Zll:) t r 

Z$ ni ~-..L..---'--'"'-----r--t----.--.....---
t

Fig. BI bemonstering van een signaal z(t) 

,een signaal,\ 
Voor het spectrum va~,:. (t) zal nu gelden: X,sCP= ~.'i z X(Fs.nfsl 

De vorm van eli t spectrum is in de volgende figuur weergegeven. 
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LiS: 
,- - - - - - \.P f 

I X~(P: 

Fs-w 
spectrum x( tj met f s "7 2 W 

Bovenstaande figuur geeft het spectrum van x(t) weer als de 

bemonsteringsfrequentie f> 2 W, waarin W de b~reedte van 
s 

x {t) is. Is dit niet het geval en is dus f « 2 W dan zal het s 
spectrum een vorm hebben als in fig.B3 weergegeven is. 

~----' 

o w rs .Lf." 
spoctrum x(t) nnt 1:' c::: 2W s 

Fig. B :3 

Men ziet nu dat de spectra welke rond de frequenties f , s 
2 fs etco liggen elkaar gaan overlappeno 

Zoals uit fig.B2 nu bljjkt kan men in de situatie waarvoor 

geldt dat fs'42 Whet oorspronkelijke signaal x(t) uit het 

bemonsterde signaal x ,t) reconstrueren. 

Het reconstrueren kan gebeuren door het signaal x \t) door 

een laag-doorlaatfilter te laten gaan waarvoor geldt: 

W $. B < f' -W • nierin is B de bandbreedte van het fil ter. .... s 
De voorwaarden voor het reconstrueren van een signaal worden 

nu gegeven door het bemonsteringstheorema: ---------------------
Een signaal x(tJ kan gereconstrueerd worden uit een bemonsterd 

signaal x~(t}, mits x(t) bandbegrensd is in W en voor de 

bemonsterings1:'requentie f geldt: f ~ 2W. s s 
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,[vien kan de bemonsterde waarden van x( t) zien als een rij ge

tallen en zich de vraag stellen wanneeer deze rij getallen 

het signaal x(t.') kan beschrijven. Ook hier is nu het be

monsteringstheorema toepasbaar. 

In het geval van de streepvormmeter zullen bemonsterde waarden 

van xtt) gegeven worden door de uitgang van de ADC en toe

gevoerd worden aan de ponsmachine. 

Om nu het bemonsteringstheorema te kunnen toepassen op de streep

vormmeting zal ecrst het microscoopsignaal nader bekeken 

moeten worden. 

Beschouwd men de streepvormen van een ijklineaal dan zullen 

deze in het ideale geval een onderlinge a£stand hebben van 

1 mill en een vorm als in :fig. B4 is weergegeven. 

lmm 

Fig. B4 ideale streepvorm 

net microscoopsignaal zal dus onder de volgende voorwaarden 

periodiek zjjn: 1. Gelijke a£standen tussen de strepen 

2. Gelijke streepbreedtes 

3. Gelijk.e streepvormen 

De a:fwjjking Van het onder 1. gestelde zal over het aleemeen 

eering zijn; aan het onder 2. en 3. gestelde zal over het 

algemeen niet voldaan kunnen worden daar de streepbreedte 

varieert en hiermee ook de helling van de streepvorm. 

Daar bij de toepassing van het bemonsteringstheorema sprake 

is Van een bandgegrensd signaal met als hoogste :frequentie 

W, zal ook van het microscoopsignaal een hoogste £requentie 

bepaald moeten worden. Hiertoe wordt een Fourier-analyse 

gedaan, waarbij het microscoopsi511aa1 beschouwd wordt als: 
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1.periodiek signaa1 

2. niet-periodiek signaa1 

A1s streepvorm wordt hier de driehoeksvorm genomen, omdat dit 

een goede benadering is van de werke1:ijkheid en omdat deze 

pu1svorm meer hoog-frequents componenten bevat als andere 
o 0 

benaderingsvormen (b.v. sinusvorm tussen 180 en 360 ) zodat 

zo weinig mogelijk verwaarlozingen gedaan ,,,orden .. 

l. Periodiek microscoopsignaal 
---~-~---------------------

Het microscoopsignaal is gegeven in fig.. B5 

Vi!:) t 

-~ - --

Fig. B5 

~ 
- It. 

I 

periodiek microscoopsignaa1 

_.1 
1: 

Fig. B6 spectrum lv, tJI 
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2. Niet-periodiek microscoOcpsignaal 
-~------------------------------

Bij deze benadering wordt de Fourier-analyse gedaan van een 

puIs zoals in fig.B7 is weergegeven. 

vlt) t 
\:-

Fig.B7 niet-periodiek microscoopsignaal 

c:;C 

Nu zal voor v( t) gelden : J Y CF) ~2.rtPI:. 
Hieruit volgt datV(tJ." [:v(~)e-;2n~tdt 
Ook is v(t) nu weer gegeven door: vlJ)-::: A (~-I):t>O 

::: A (-t~l) l:~o 
t . f': \. 

Ui tvoeren van de integraal V(f)= f v(l;) e-PITrt geeft als 

resul taa t: V{~) = _ R't ,;oi~ 1:' - r 
Het spectrum van Iv( t)i is in fig. BS weergegeven. 

Fig. B S spectrum niet-periodieke v( t) f-

Uit de f'igurenB6 en sS blUkt nu dat het verschil tussen 

beide analyses hierin bestaat dat het spectrum van een peri

odiek signa(';l behalve een DC-component aIleen de grond- en . 

hogere harmonischen bevat, terwii1 het spectru.m van een nie:b

periodiek signaal benal ve een DC-component alle mogel ijke 

frequenties bevat. De vorm van beide spectra wordt echter 

door dezelf'de f'unctie beschreven. 
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Uit de spectra van de signal~n blijkt verdeI' dat het micros

coopsignaal niet bandbegrensd is en er dus ook geen hoogste 

frequentie te bereKenen is zoals vereist bU toepassing van 

het bemonsteringstheorema. Ben kan echter vel een hoogste 

frequentie bepalen welke nog een redeliike bijdrage tot het 

totale si levert en deze £requentie als de hoogste in 

het spectrum van het signaal voorkomende frequentie beschouven. 

up de effecten van deze aanname wordt later nog nader inge-

gaan. 

Om de bijdrage van diverse frequen~iecomponenten tot het 

totale spectrum te bepalen kan men de bjjdrage tot het ver

mogen \periodiek signaal) of de energie {niet-periodiek 

signaal ) van het signaal bepalen. 

Voor het niet-period~eke microcoppsi geldt 

E veo,- -~" F <,~, },~ I V(PI~r;: (; A1i' 510C'fft 
< ~ - ~ 

de betrekking: 

(Li t. 5 ) 
Het spectrum van het niet-periodieke signaal zal tussen 
1 I 1: en '-1: een zeer groot deel van de totale energie bevatten. 

Beschouwt men nu verdeI' het niet-periodieke signaal, omdat 

hierin aIle frequentie-componenten voorkomen en neemt men 

als hoogste frequentie ~ dan zullen de minimale bemonsterings

frequenties bij verschillende wagensnelheden en verschillende 

streepbreedtes gegeven worden door tabel 1 

;tn:Ln. b emons t er:Lngs f t' requen :Le 

vagensnelheid lmm/sec. 2mm/sec. 3mmjsec. 

streepbreedte 

2 ~m 2000 liZ 4000 Hz 6000 .t1Z 

40 pm IDO Hz 200 .t1Z 300 Hz 

Tabell 

Deze bemonsteringsfrequenties resulteren in het minimaal 

aantal meetpunten per streepvorm ,.,eergegeven in tabel 2 
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wagensnelheid Imm/s&C • 2mm/sec. Jmm/sec. 

streepbreedte 

,2 pIll b 4 4 .. 
/ 

, "".-. 

40,...m 4 4 4 

Tabel2minimaal aantal meetpunten bij versch o wagensnelheden 

In de tabel is het minimale aantal meetpunten bepaald 

volgens: aantal meetpunten= streepbreedte . x bemonsterlngsfreq. ,. wagensnelheid 

Het aantal meetpunten dat minimaal genomen moet worden blijkt 

onaf'hankelijk van strecpbreedte en wagensnelheid te zi.in en 

aIleen afhankelijk te zjjn van de streepvorm. 

Het gevo~g van het fe~t dat het microscoops~gnaal niet bandbe

grensd is terwijI het weI zo beschouwd wordt is, dat frequenties 

welke oorspronkelijk bui ten W {d~ -hand van het signaalJ lagen 

bij reconstructie van het oorspronkelijke signaal als veel 

lagere frequenties aan de uitgang verschijnen. (Fig.B9) 

I 

~ 
o -~s 0 fs p -Fig. B9 bemonserings van een niet-bandbegrensd microscoopsign. 

Het is in dit geval dus alsof' het signaal niet met een 

voldoend hoge f'requentie is bemonsterd. 

Om bovenstaande ef'fecten te voorkomen kan men het microscoop

signaal aan de ingang van de streepvormmeter een laagdoor

laatfilter met als grensfrequentie boY. ! laten passeren. 
'\' 

Dit f'ilter zou dan tevens dienst doen als ruisfilter zoals 

in 4. 5 reeds genQemd .. 
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Bijlage B: Schema lnterface 
-------~ ~------~-------~ 

c~ lliJ 
feces) 

C~~ -I_n_ 

HI JUlJUUl 

~rX 
e'!:fy2.-

Lkh 
tn5:)et-
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Bijlage D Uitwerking formules differentiaalversterker -------------------------------------------

- til f- ,; I I!s; ... t; I.: -£;i ;1'2," 11<-1""" C 

- tl'J.. of (;3 li!)'2 f '~K1 -Ct, A''t -'c /1) 
U <.I r L.i frz -I iI J - L 4"..('1' (... 

'-l-l-<-~';;-C (;!.J 

G 3 .,.. L ':I ;.-C' 

- / 

4- elf yf/J'Z.?<-

J?..t ) 
I?.j, ,...10 -r /? 2- (1) 

) ( ~7A:2 ) 
/r;-

'/ /;~)' _ {1'/ -

/,~ 

/41 (3) VL'{7/ _.-£'ocn.. 
c: 

/? .01 id--n .lCJ.z. ~ CJ ~ til .:: : l( 

(,I( ~,l f~ '" ,fy j /1f.5, -I 1ft) 

II --- 1'1) 
i?" I 

l' 0 c1Jf2 ) ~ /A~~2 -Ifi'", ) 

) 
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Specific~ties ArrC en S&H ------------------------
1. Specificaties ADC t-1P2412 van ANALOGIC 

STABILITY 

I ...... t Volt ... !full s.. Range) 

tflfltJt Impedancu-

1ieo;olution 

--Absolute Accuracy 
.. Relative Accuracy 

'* '* Differentiat Linearity 
Quantizing Error 

3uNoise Unclude, Referenco Hoi ... ) 
Mon<ltonic:;ity 
Missmg Cod-es 

Tempco of Differential Linearity 
Tempco of Gain 

Tempco of Off .. t 
Power Supply Sensitivity 

RepeatibHity 

CONVERSION TIME 
Tot.,t Conversion 

DIGITAL SIGNALS 
Parallel Output (See Timing Diagram, Fig. 3) 

Seriai Output {See Timing Diagram, Fig. 31 
Output Coding 

POWER SlJPPI. Y 

Trigger Input 
Trigger Input Transition 
End of ConvQuion, EOC 

EOC Transition 
Clock Output 

Clock Stability 
Clock Output Capacitive Load 

Selectable Word length 

" 
+15V ±3"k 
-15V 2:3% 
+ 5V =5% 

ENVIRONMENTAL, PHYSICAL, 8< RELIABILITY 
Mu:imum fnput Without Damage 

Warm·up Time to Stated Accuracy 
Operating Temperature 

Storage Temperature 
RelatIve Humidity 

Mechanical Configuration 
_aging MP24XX 
Packaging AN24XX 

Analoglc may upgrade these '$pedfications at al:Y time.. 
+ Refe!" to CAl!!3RAT!ON scctlOn and Figs, 5-8 
USee figure 9A 

Pin sefectable: -10V to" lOV, 
OV to +10V, -5V to i5V o~ 
uejJe,lQ's on F$R. ~e Fig_ 11 

: ,,,12 b,tsIMP2412i.2101ObitsIMP2410\ 
to 012°·, FSR IMP2412): ±O.05", FSR ,C,lP24 \01 
±OO12'h FSR 11.11'2412). to.05';, FSR IMP2410) 
±0.012% FSR lMP24121. ±0.05% FSR IMP241(l) 
±:., LSB 
0.0 1 ttc. FSR p.p referred to mput 
Gvar.,nteed 

,1< 0j.)1:mum !;ne3f1ty. Reter to Fig, 9A. 

\,.. t-SR 
<±25ppm/'C Reading 
<±20ppmt C FSR 
±O,0012%l% change In supply lIoitage 
DefIned by Noise and Accuracy 

Adjustable: 24 to 48 J.1sec for 12 bits, 
2:0 to 40 jlsec for 10 bits {See Figures 9 and gAl 

Binary:F1,Bl to B12. TTL compatible, 2 unit loadslline 
Negative pulsessirnultaneous with clock pulse for"O"bits 
Pin selectable' -9-inary, Offset Binary, 2'5 complement:. 

1 'g cO"f1olement; Available WIth external circuitry; 
see FIg. 10 

Standard TTL, See Timing Diagram 
~200nsec {90% to 10%1 
"0" level transition, nominally 100(;Si;C after LSB data 
pUlse. TTL compatible, 9 loads. (See Timing Diagram) 

'090%\ 
iTL compatible {See Timing Diagram) 
±O.l%tC 
30pF maXi(f'\,1m allowable 
2to 12 bitsiMP2412); 2'010 bitslMP2410liSee page 3) 

25 rnA 
10 mA 
200 rnA 

±15V • 
<5 mInutes 
one to +70o C 

-25°C to +8Sc C 

::':-q :0 no;'\·condens:ng 
Encapsulated plastic caset 
2" x 4" x 004" Modup.c ISee Fig. 41 
MP24XX on plug·in P.C. card ISee Fig. 121 

tFor OEM quantities the standard meta! case is available 
for use in ;,ev!?'re nOIse envlronmenh 
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Bijlage .l!; Specif'icaties ADO en S&H -------- ------------------------

2. Specif'icaties S&H MP240 van ANALUGIO 

::JWiiij-~i@&i;ltIiV_,miM!fiMKf§~##.F'~'!~ 
."~,.,.,~~J;;\. "-', x',{~~'" ..... ..Iot~~~.. ........... thlqj sj»f.!~"'.'Jo" .' ~A 

SAMPLE MODE 

Input Voltage 

Small Signal Bandwidth 
full Power (:tf.S.}Bandwidth 

Slew Rate 
Input Impedance 

Linearity 
Settling Time 

Input Bias Current 
Noise 

SAMPLE·TO-HOLD SWITCHING 
Aperture Time Uncertainty 

Aperture Time 
Switching Transient Settling Time 

HOLD MODE Transfer Accur~ 

OUTPUT 

Droop Rate 
Signal Voltage Feedthrough 

Offset 
Offset Pedestal Uncertainty 

Offset Tempeo 
Power Supply Sensitivity 

Voltage 
Max. Load 
Impedance 

HOLD-TO-SAMPLE SWITCHING 

:!:10V max_ useful signal; ±15V max. without 
damage 
300kH~ 
SOk'Hz 
>5VJ~e 
108 ohms in parallel with lOpF 
±0.005% FSR 
< 5,..sec for 10V step to 0.01%* 
<10nA 
300p.V peak-to-pea~(~~) 

±1 nanosecond 
1Onsec, typical, 20nsec max. 
< 2,..sec 

±0_01% FSR {Gain'"' 1} 
<1 p.V /p.sec . 
-SOdB 

lOmV (adjustable to zero) 
<0.01% FSR 
50p.vfc 
0.0015%/% 

±10V 
ZId1 in parallel With iOOpF. 
<Hl 

Acquisition Time <5p.sec to 0.01 % of 10V step" 

SAMPLE & HOLD DIGITAL 
CONTROL 

POWER SUPPLY 

Compatibility 
Sample 

Hold 
Required Rise Time 

+15V ±3% 
-15V ±3% 

ENVIRONMENTAL & PACKAGING 
.Operating T~mperature 

Storage Temperature 
Relative Humidity 

Packaging 
Shielding 

'Option: 5$.1sec to 0.01% of 20V step. 

DTL/TILfCMOS compatible; 2 TTL loads 
Logic "0", <0.4V 
Logic ''1'', >3.0V 
<10nsec for specified Aperture Uncertainty 

ZOrnA nominal + load 
20mA nominal + load 

o°C to 70"C 
-25°C to +85°C 
o to 95%, non-condensing 
Z" x 2" x 0.375" MODUPAC 
RFI 6 sides; EMI 5 sides 
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Bjj1age F Connector-aans1uitingen -------- -----------------------

1. +15 V 

2. 0 V 

3. -15 V 

4. 

5. 
6. 

7. 
8. 

9. 
10. 

11. 

12. 

13. 

14. 
15. 
16. 

17. 
18. 

19. roc signaa1 {TTL-ni veau J 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 
25. 
26. 
27. 
28. 

29. 

k10k ADC ( II 

data ADC ( " 

30. microscoopsignaa1 

" ) 

II ) 

31. trigger-signaa1 ADC en S&H 

Print 1 



1. 0 V 

2. +15 V 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

9. 
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10. drempelsignan1 tLOChOS-niveauJ 

11. drempel-signaal ( II 

12. uitgang J.~6 

13. uitgang oN 3 
44 

14. uitgang F1 
15. uitgang M 4 

1 
16. 

17. k10k iillC lLOC:MOS-niveauj 

18. 

19. 

20. 

21. 

.1 
J 

22. pons-k1aar signaa1 (LOCMOS-niveau) 

23. uitgang N6 
2 24. uitgang .NS 
4 

26. uitgang F1 

27. uigang osc111ator P 

28. 

29. 
30. 

31. 

Print 2 



1. 

2. 

ui tgang .N6 
2 
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3. 
4. 

5. 
6. 

7. 
8. 

9. 

pons-signaa1 \LOCNOS-niveau) 

uitgang .1. ... 
54 

pons-k1aar signaa1 \Tl'L-niveau) 

pons-signaa1 ('.i."TL-niveauJ 

10. 1I.i tgang .1.'14 
4. 

11. 

12. pons-k1aar signaa1 \LOCr-l0S-niveauj 

13. osci11ator-signaa1 P 

14. ui tgang .N 6 

15. drempe1-sitnaa1 (TTL- aiveau) 

16. EOC-signaa1 (LOCNOS~niveau) 

17. drempe1-signaa1 (LUCI>'lOS-niveau) 

18 • .l,!;OC-signaal \ T'.l.'L-Biveau) 

19. data ADC tLOCMUS-niveau) 

20. k10k ADC (" " II ) 

21. OV 

22. uitgang 

23. uitgang 

24. k10k ADC 

N5 
N 1 

4 
3\TTL-niveau) 

25. data ADC l If n 
J 

26. 

27. uitgang .1"11 

28. 

29. 0 V 

30. +5 V 

31. +15 V 

Print 3 



2. 

3. 
4. 

5. 
6. 

7. 
8. 

9. 
10. 

11. 

12. 

13. 
14. 
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Conneetor-aansluitingen 
----~-----~------------

+5 V 

0 V 

uitgang B2 
II II B 6 

" II 
25 

B2 
II II 4 

£2 

" " £ 3 

11 It 
22 

B2 
II II B 1 

II II 
12 

Bl 
1 

15. evt. code-signaal 

16. 

17. 
18. ui tgang 0 4 
19. 
20. 

21. 

22. 

23. 
24. 
25. 

26. 

27. 
28. 

29. 

30. 

31. 

data ADC (LOCMOS-niveau) 

uitgang Fl 
3 o V 

+15 V 

Print 4 
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Bij.lage G --_ .. ---_ ... Componentenplaatsing --------------------
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-70-

Li tera:iuurlj,jst --------------

1. Bijdragen in de ontwikkeling van een lineaalmeet

machine. 

H. Reinders 

2. Analog-digital conversion handbook. 

Analog Devices 

3. Operational Amplifiers 

Analog Devices 

Reprint from September and r~ove',iber 1965 Issues of 

.r.;lec tro"lechanical Design. 

4. Electronic Analog/Digital Conversions 

Hermann Scilr;id 

5. Communication Systems 

A. Bruce Carlson 

6. stuureenheid voor de Tally ponsbandapparaten type P 120 

en P 1200. 

H.W.Po v. d. Schoot 

WT Rapport 0376 

7. Communicatie-theorie 

Prof. Ir. B. van Dijl 

TH. dictaat nr. 5504 

8. Das TTL-Kochbuch 

Texas-Instruments 

9. Texas Instruments Integrated Circuits Handbook 

Texas Instruments 
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10. Nc MOS Integrated Circuits Databook 

.1.".1.0 t erc la 

11. LOCNOS HE-4ooo Family 

Philips 
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