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Het doe! van dit afstudeerwerk was hat onderzoeken van een lasersensor, welke bedoeld is voor het meten van oppervlakieruwheid 
en in een later stadium misschien kleine verplaatsingen. De sensor komt qua principe overeen met de taster in een CD-speler. Het ging 
hierbij dan vooral om zaken als de werking en hat principe van deze specifieke sensor, het bekijken van enkele belangrijke parame1ers 
van de geometrie van de sensor, het meten van de spanningen van de fotodioden en het meten van foutsignalen (signaal en ruis) welke 
gegenereerd worden door de bijgebouwde versterker-elektronica. Ook over de mogelijke effecten van vaste structuren in hat oppervlak 
zouden aan bod moeten komen. 
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SamenvatUng: 

: Inwet1<en in theorie. Tekenen van de geometrie van de sensor. Eerste kennismakende metingen met de 
opsteiling. $tarten met basis van verslag. 

: Lasertje onder microscoop bekijken en opmeten. Tralie eraf gehaald om daaraan te meten. Bekijken diffractie 
van focusserende lens. Eerste serie metingen van DC-signalen en ruissignalen. $tartan met Pascal 
programma voor berekening van scattering. 

: Verder wet1<en aan het scattering-programma. Werken aan tussentijds verslag. Opstelling lange tijd bij CTO. 
Ruismetingen opnieuw doen en beginnen met uitgebreidere metingen van DC-signalen. 

: Verder met uitgebreide DC metingen. Problemen met ruismetingen. Experimenteren met filters voor 
ruismetingen. Eerste versie van eindverslag klaar. Later eindverslag verder verbeterd en afsluiten van 
metingen. 

De gebruikte sensor is opgebouwd uit standaard componenten. d.w.z. een laser-sensortje en twee lenzen voor het focusseren van de 
bundel op een oppervlak. De verstet1<erapparatuur die erbij is gernaakt door de Centrale T echnische Dienst levert een Focus Error Signal, 
een Radial Error Signal, de vier diodespanningen en de som van deze vier spanningen. Tavens is het laservermogen in te stellen. 
Gemeten werden o.a. de geometrie van de lasermodule en de structuur van het tralie in de module. Ook werden metingen gedaan aan 
de DC-signalen en de ruis van de verstet1<erkast van de sensor. Theone ward verzameld over de werking van de sensor en de grootte 
van de lichtspot op een af te msten oppervlak. Tavens werd een Pascal-programma geschraven dat aan de hand van een model de 
scattering van licht aan een oppervlak kan berekenen. 
Uit de metingen ward o.a. de gevoeligheid van de sensor bepaald bij verschillende laservermogens en brandpuntsafstanden van de 
lenzen. De ruis op het DC-signaal meteo is niet helemaal gelukt. Er bleken enkele probleman te ontstaan die bij het schrijven van dit 
verslag nog niet geheel opgelost waren. 
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING 

In deze inleiding zal allereerst iets vertelt worden over oppervlakteruwheid en de bestaande 
meetmethoden. Meer over daze onderwerpen is te vinden in o.a. [11], [81 en [12]. Daama zal de laser
sensor in het algemeen aan bod komen en als laatste zullen de doelstelling van dit specifieke 
onderzoek worden vastgelegd. 

1.1 Aigemene inleiding 

Het oppervlak van een materiaal heeft na bewerking een bepaalde ruwheid, die onder andere afhangt 
van het bewerkingsprocede en het materiaal. De ruwheid die hier bedoeld wordt is microscopisch van 
aard. De top-dal afstand van het oppervlak moet dan gedacht worden in de orde van 2.5,10-2 tot 
5.101 f.lm. 
Oppervlaktestructuren op deze schaal worden meestal veroorzaakt door: 
-vormafwijkingen veroorzaakt door het proces waarmee de vorm wordt aangebracht; 
-golving, meestal veroorzaakt door factoren als doorbuiging van machine en gereedschap, trillingen 
van machine en verspaningsproces; 
-ruwheid veroorzaakt door het vormgevende gereedschap. bijvoorbeeld bewerkingsgroeven en de 
structuur daarbinnan of door plastische deformatia van het matariaal. 
Praktisch is het moeilijk om de grenzen tussen de verschillende gebieden aan te geven en daarom zjjn 
er normen opgesteld voor de methode van meten van ruwheid met daarin opgesloten criteria voor het 
vastieggen van de grenzen. 

Er zijn diverse methoden voor het meten van ruwheid. 

T astermeetmethode: 

Deze methode, waarbij een naald over het oppervlak wordt bewogen en de uitwijking loodrecht op het 
oppervlak gemeten, is de bekendste en meest toegepaste methode van ruwheidsmeting. Het 
verkregen signaal wordt als werkelijk profiel opgetekend met een recorder of in het apparaat verwerkt. 
De vorm van de tastnaald is genormaliseerd. Vaak wordt een naald gebruikt met een tastradius van 
5 f.lffi en een top hoek van gct (Zie Afb. 1-1). Ook de meetkracht is genormaliseerd en bedraagt voor 
de genoemde naald 1 mN. 

tastnaald 

Alb. 1-1 Ruwheidsmeting m.b.v. een naald-taster 
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Capacitieve methode: 

Bij deze methode wordt het ruw, elektrisch geleidend, oppervlak en de meetelektrode als een 
condensator gebruikt (zie Afb. 1-2). Deze capaciteit wordt gemeten als functie van de plaats. 

Optische methoden: 

-electrode 

Alb. 1-2 Schematische weergave van de capacitieve 
meetmethode voor oppervlakteruwheid. 

Optische method en van ruwheidsmeting bieden drie belangrijke voordelen t.o.v. andere methoden: 
- Zelfs bij zeer gevoelige stoffen kan het oppervlak worden afgetast zonder dit te beschadigen. 
- De informatieoverdracht gebeurt met lichtsnelheid en heeft dus (normaliter) geen invloed op de 

metingen en meettijd, de beperkende factor is dan aileen de registrerende electronica. 
- Meting aan snel bewegende oppervlakken behoort ook tot de mogelijkheden. 

Een vrij eenvoudige optische methode is het aftasten van een oppervlak met een smalle band van licht 
die schuin invalt op het oppervlak en zo een snijlijn geeft met dit vlak. Zie Afb. 1-3. 

Alb. 1-3 Schematische weergave van de 
meting van ruwheid m.b.v. een smalle 
lichtbundel. 

Afb.1-4 Ruwheidsmeting m.b.v. strooilicht. 

Een andere methode is het meten van strooilicht boven een oppervlak dat met een bron wordt 
bestraald. De lichtverdeling bij het meten onder twee hoeken is dan maatgevend voor de ruwheid van 
het oppervlak. Zie Afb. 1-4. 
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Ook door de meting m.b.v. de polarisatierichting van het licht na reflectie aan een ruw oppervlak kan 
ruwheid worden bepaald. De optische eigenschappen van het te meten materiaal moeten wei vrij goed 
bekend zijn en de aanstraalhoek moet klein zijn lo.v. het oppervlak. Schematisch is dit weergegeven 
in Afb. 1-5. 

chtbron ektor 

Afb. 1-5 Schematische weergave van ruwheidsmeting 
m.b.v. strooilichtmeting. 

Afb.1-6 ·Speckle"-contrast-meting. 

Een enigszins vergelijkbare methode is de "Speckle"-methode. lie Afb. 1-6. Hierbij wordt de 
intensiteitsverdeling van het licht na reflectie van een coherente bundel aan een ruw oppervlak 
bekeken. De belangrijkste parameter hierbij is de rms-ruwheidswaarde Rq• 

De laatste optische meetmethode die hier besproken wordt is de meting m.b.v. een CD-speier laser
sensor. Deze methode is ontwikkeld in dazelfde tijd dat de CD-speier werd ontwikkeld. 
Er wordt gebruik gemaakt van een samengesteld geheel van laser, detectiediodes en 
afbuigmechanisme. In hoofdstuk 2 wordt hierop verder ingegaan. 

1.2 Doelstellingen 

De doelstallingen die zijn gesteld bij de start van het afstudeeronderzoek zijn vrij ruim gekozen. Het 
doel van het onderzoek aan de lasersensoren is de bouw van een sensor. Dit gebeurt in 
samenwerking met de Centrale Technische Dienst (CTD) van de TUE. 
Men wi! vooral meer weten over de diodesignalen. Het gaat daarbij dan vooral om het vinden van de 
belangrijkste parameters waar deze signalen van afhankelijk zjjn. 
Verder wi! men meer weten over het effect van de reflectiecoefficient van het oppervlak op het 
gemeten signaal. In dit kader is ook de aard van de oppervlakteruwheid interresssant in verband met 
interierentie-effecten e.d. Een ander punt dat tevens van belang is, is de maximale hoek die het 
oppervlak mag maken met de optische as van het systeem zonder dat dit een ernstige invloed heeft 
op de gemeten signalen. 
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HOOFDSTUK 2 GEOMETRIE EN PRINCIPE VAN SENSOR EN APPARATUUR 

2.1 Korte introductie tot de CD-sensortechniek 

Bjj de CD-sensoren wordt er onderscheid gemaakt tussen twee verschillende meetprincipes. 
Ten eerste het meten met een bewegend objectief (de lens die zich aan de kant van het af te tasten 
oppervlak bevindt) waaraan een inductieve verplaatsingssensor is bevestigd. Een regelsysteem blijft 
de laserbundel dan continu focusseren op het oppervlak tijdens het aftasten. Dit gebeurt door een 
regelsysteem dat het signaal van de vier fotodioden als ingang gebruikt. Deze methode is het meest 
gebruikt en werkt voor het merendeel van de toepassingen het beste. 
Ten tweede het meten met een vast objectief, waarbij dan juist de signalen van de vier fotodioden een 
maat zijn voor het uit focus zjjn van het oppervlak, en dus ook voor de hoogteverandering van het 
oppervlak ten opzichte van het focuspunt. Meer informatie over laser-aftastsystemen is te vinden in 
[2], [13] en [15]. 

2.2 De gebruikte sensor 

De sensor die door o.a. Ing. Struik is ontwikkeld is weergegeven in Afb. 2-1. Deze tekening is ook 
opgenomen in bijlage E (waar hij groter en met maatvoering is afgedrukt). is een foto van de sensor, 
opgehangen in het gebruikte statief. 

printplaat 

aansluitdraden-;:~~~33ijj==~-----, 

schroefring voo 
bevestiging lens 

vaste buitenkant 

ingeschroefd binnendeel 

opvulringe 

los opzetstuk 
ter bescherming van schroefdraad 

A'b.2-1 De optische sensor. 

laser-sensor 

tralie op laser-sensor 

::A----+--rlens (F=10 mm) 

lens (F=20 mm) 
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Afb. 2-2 Foto van de sensor, hangend in het bij de metingen 
gebruikte statief. 

Deze sensor is binnen de vaksectie ontwikkeld en is vooral bedoeld voor onderzoek. Op die manier 
wi! men meer inzicht krijgen in de techniek en de effecten die een rol spelen bij het meten mat dit soort 
methoden. In een later stadium zal deze sensor ook gebruikt gaan worden voor hat meten van 
verplaatsingen in diverse proefopstellingen. 
De sensor werkt volgens hat principe van het vaste objectief. Hiervoor is gekozen vanwege de 
eenvoud van hat ontwerp en omdat deze sensor vooral bedoeld is voor hat meten van zeer kleine 
verplaatsingen van 5 f.lm en kleiner. 

Er wordt gebruik gemaakt van twee achromatische Spindler & Hoyer lenzen met brandpuntsafstanden 
van 10 en 20 mm. Zie Afb. A-1 en tabel A-1 in bijlage A. De sensor is zo geconstrueerd dat de houder 
met de lenzen kan worden omgekeerd, zodat zowel de lens met F=10 mm als de lens mat F=20 mm 
op hat oppervlak kan worden gericht. De focuspunten van beide lenzen blijven hierbij op de juiste 
plaats liggen to.v. lasermodule en het te meten oppervlak. 
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In de sensor is een lasermodule (van het merk SHARP) gemonteerd. De voornaamste onderdelen van 
deze module zijn: een halfgeleiderlaser, een monitordiode (MON), een array van 4 diodes (D1, D2, D3 
en 04), een guard-diode (GUARD) en een tralie. Zie ook Afb. 2-8 en bijlage C. Om de tekst 
overzichtelijk te houden zal voortaan vaak met deze afkortingen worden gewerkt (zie ook de 
symbolenlijst). In Afb. 2-3 is de lasermodule te zien. In Afb. 24 is een foto te zien van de binnenkant 
van de lasermodule (van bovenaf gezien), genomen door hat objectief van een microscoop. Duidelijk 
is hierop hat L-vormige eiland te zien waar (midden boven) de dioden op zitten, de laserdiode mat 
daaronder de monitordiode (midden) en aan de rand de aansluitingen. De gestippelde lijnen zijn 
afkomstig van het meetkruis van de microscoop. Verdere informatie over de lasermodule is te vinden 
in de bijlagen C en L 

. Alb. 2-3 Foto van de 
luermodute. 

Afb. 2-4 Foto van de binnenkant van de lasermodule. 
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2.3 De werking van de sensor 

De werking van de lasermodule is als voigt. De laser is gemonteerd boven de monitordiode en geeft 
licht af in twee richtingen, n.1. richting de monitordiode en richting het tralie. Door de spanning van deze 
monitordiode op te nemen in een regelkring samen met de stroombron voor de laser is het 
laservermogen te regelen en constant te houden. Het licht van de laser dat op het tralie, dat uit twee 
delen bestaat, valt wordt hierdoor afgebogen in een aantal richtingen (later meer hierover). Een deel 
van dit licht wordt via de twee lenzen gefocusseerd op het af te tasten oppervlak. Hier wordt het 
gereflecteerd en het komt zo via de lenzen weer op het tralie. Oat is het moment waarop het tralie 
eigenlijk pas nodig is in de module. Het licht wordt verdeelt over de diverse orden. Hierdoor ontstaan 
twee 1 '-orde spots aan beide zijden van de O'-orde spot. Het array van vier diodes is zo geplaatst dat 
een paar 1'-orde spots daarop valt. De spots verschuiven over het diode-array, afhankelijk van de 
axiale positie van het af te tasten oppervlak t.O.v. de gehele sensor. 
De spanningen van de vier diodes leveren, op de juiste manier gecombineerd, een Output Signal 
Amplitude (OSA), Focus Error Signal (FES) en een Radial Error Signal (RES). Deze signalen zijn een 
maat voor respectievelijk de gereflecteerde lichthoeveelheid, de plaats van het oppervlak t.o.v. het 
focuspunt en de hoek die het oppervlak maakt met de optische as. 

OSA (Output Signal Amplitude): 
Het signaal van de vier diodes wordt bij elkaar opgeteld en levert zo het OSA. Dit signaal geeft in feite 
aan hoeveellicht van de laser er uiteindelijk terugkomt op de fotodiodes voor detectie. 

OAS = 01 +02 +03 +04 (2-1) 

Het signaal wordt gebruikt bij de bepaling van het FES en het RES en kan tevens een indicatie geven 
van de betrouwbaarheid van deze signalen. Als namelijk bijvoorbeeld de reflectie van het af te tasten 
oppervlak te laag wordt, zal de intensiteit van het licht dat op de dioden valt een zo lage diodespanning 
opleveren dat deze in de buurt van het ruisniveau komt. 

FES (Focus Error Signal): 
Als het oppervlak loodrecht op de optische as staat en optisch glad is (d.w.z. de ruwheid is 
verwaarloosbaar t.o.v. de golflengte) zijn er drie mogelijke standen, n.l. 

1 - het oppervlak staat boven het focuspunt van de lens (Afb. 2-5); 
2 - het oppervlak staat in het focuspunt van de lens (Afb. 2-6); 
3 - het oppervlak staat onder het focuspunt van de lens (Afb. 2-7). 

In deze tekeningen zit de lens van 20 mm aan de zijde van het oppervlak en de lens van 10 mm aan 
de zijde van de laser. 
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A.b. 2-5 Stralengang als het 
oppervlak boven het focuspunt 
staat. 

Alb. 2-6 Stralengang als het 
oppervlak in het focuspunt staat. 

Alb. 2-7 Stralengang a1s het 
oppervlak onder het focuspunt 
staat. 

Situatie 1: Als het oppervlak boven het focuspunt staat vallen de lichtspots op de binnenste twee 
diodes van het array (02 en 03) (zie ook Afb. 2-8), 
Situatie 2: Als het oppervlak in het focuspunt staat vallen de lichtspots op de scheiding tussen 01/02 
en 03/04. 
Situatie 3: Als het oppervlak onder het focuspunt staat vallen de lichtspots op de buitenste twee diodes 
van het array (01 en 04). 
Oe spots bewegen dus uit elkaar als het oppervlak van de sensor af beweegt. 
Het FES wordt nu berekend uit de vier spanningen volgens: 

FES = (01 +04) - (02 +03) (2-2) 
OAS 

RES (Radial Error Signal): 
Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen de twee richtingen waarin het oppervlak kan kantelen 
t.o.v. de optische as. Oe eerste richting is die waarbij de spots gaan bewegen over de lange zijde van 
de diodes (RES verandert nagenoeg niet). De tweede richting is Ioodrecht op de eerste, zodat de 
beweging kan worden geregistreerd. 
In het geval dat de hoek van het oppervlak gaat afwijken van get t.O.v. de optische as in de tweede 
richting, zullen de spots beide gaan bewegen in dezelfde richting. Uitgaande van de gefocusseerde 
toestand zullen beide spots gaan bewegen richting 01 of juist richting 04 afhankelijk van het teken van 
de hoekverandering. Het RES wordt dan berekend volgens: 

RES = (01 +02) - (03 +04) (2-3) 
OAS 
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2.4 De lichtspots in de lasermodule 

In onderstaande afbeelding is een schets te zien van de stralengang van het laserlicht in de 
lasermodule. Aan de hand van de aanduiding van de diverse bundels zal duidelijk worden gemaakt 
hoe deze stralengang is opgebouwd. Hierbij worden onvolkomenheden in de diverse onderdelen en 
materiaaldikte buiten beschouwing gelaten. 

bundel 3~ __ ~~==~ L;.::::::::=="::::?r---bundel 4b 

bundel 4a 

D 

D 
D4~ __________________ ~ 

-laser 

Afb. 2-8 Schets van de stralengang van het laserlicht in de lasermodule 

Beginnend bij de laser hebben de bundels de volgende betekenis. Het belangrijkste deel van het licht 
uit de laser vertrekt volgens bundel1 richting tralie. Als deze bundel op het vlak van het tralie valt zal 
hij in eerste instantie worden gesplitst in de diverse bundels (maxima) tg.v. de lijnafstand van het 
tralie. Ook zullen aile maxima van orde 1 en groter worden gesplitst in twee bundels, omdat het tralie 
bestaat uit twee del en met dezelfde lijnafstand, waarvan echter de lijnen onder een kleine hoek met 
elkaar staan. Als een denkbeeldig vlak wordt getrokken door de snijlijn van de beide traliedeien en 
bundel1 dan zullen de bundels van orde 1 en groter aan beide kanten van dit vlak komen te liggen. 
In de tekening zijn voor de duidelijkheid de bundels van orde 2 en hoger weggelaten. Op deze manier 
ontstaan dus de uitgaande bundels 3a, 3b, 4a en 4b. Uiteindelijk zal echter aileen de bundel van orda 
o (bundel 2) op het af te tasten oppervlak vallen en worden gerenecteerd. Staat het oppervlak in focus 
en loodrecht op de optische as van de sensor, dan zal de gereflecteerde bundel op de uitgaande 
bundel 2 vallen. Als deze teruggaande bundel dan op het tralie valt ontstaat hetzelfde effect als bij de 
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uitgaande bundel het geval is. Hij wordt gesplitst in de diverse orden en spots. Hiervan zullen echter 
aileen de spots van een van de 1/1-orden op de diodes vallen. Op deze manier ontstaan dan de 
teruggaande bundel 2 en de bundels 5a, 5b, 6a en 6b. 

Stel dat het tralie een lichtbundel splitst In een percentage van de ingangsintensiteit qO in de O/l-orde 
en een percentage q1 in een van de 1e-orden. Stel tevens dat van het op het af te tasten oppervlak 
vallend licht slechts een percentage r terugvalt op de lens van de sensor. 
Het vermogen dat de dioden samen opvangen is dan: 

Pdiod8n = P 1aser • qO . r • q1 (2-4) 

Als voorbeeld nemen we qO-O.75, q1-0.075 en r-0.98. Voor Pdioden vinden we dan O.055*P'aser (5.5%). 
Dit is vrij wejnig. q1 is hierbij de beperkende factor. 

Problemen kunnen ontstaan als het af te tasten oppervlak njet een mooie bundellicht reflecteert, maar 
scattering (verstrooiing) of zelfs een tralie-effect vertoond. Ais bijvoorbeeld het oppervlak een 
dusdanige structuur zou hebben dat het zich gaat gadragen als een reflectietralie, dan zullen dus naast 
de bundel, die wordt gereflecteerd mooi loodrecht op het oppervlak, tevens 18 en hogere orde bundels 
ontstaan. Een dergelijk oppervlaktestructuur kan ontstaan door het afdraaien van een as met een 
kleine speed, of door het grof polijsten van een oppervlak. Deze effecten spelen uiteraard aileen dan 
een rol wanneer extra gevormde bundels binnen de diverse clrkelvormige begrenzingen in het 
sensorsysteem vallen. 
Als de structuur van het oppervlak in lijn ligt met de lijnen van het tralie van de module, dan kunnen 
op het tralie spots ontstaan die (in de bovenstaande afbeelding) links en recht van de normale spot 
liggen. De bijbehorende bundels zullen dan op de dioden vallen naast de andere spots, maar in de 
lengterichting van die betreffende dioden. Het effect zal gering zijn. 
Erger wordt het wanneer de structuur van hat oppervlak haaks staat op de Iljnen van het tralie. De 
extra spots zullen dan (in de afbeelding) voor en achter de oorspronkelijke spot vallen. Daardoor 
ontstaan spots die niet meer op dezelfde diode vall en als hun bijbehorende originete spot Ook dit 
effect heeft niet veel invloed zolang de intensiteitsverdeling van de extra spots symmetrisch is. Dit zal 
echter niet altijd het geval zijn in de praktijk. 

Gesteld kan dus worden dat het effect van de oppervlaktestructuur mee zou kunnen spelen in de 
afgegeven signalen. De invloed zal dan in iader geval het sterkst merkbaar zijn in die richting waarin 
ook de gevoeligheid voor hoekverdraaiingen van het oppervlak het grootste is. In de volgende 
hoofdstukken wordt hierop nader ingegaan. 
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HOOFDSTUK 3 THEORIE EN BEREKENINGEN 

3.1 De diameter van de lichtspot op het oppervlak 

Doordat de lenzen die gebruikt zijn een vrij kleine diameter hebben zal de grootte van de spot die op 
het af te tasten oppervlak valt een eindige grootte hebben. Deze grootte wordt vastgelegd door 
diffractie van het laserlicht bij het uittreden uit de tweede lens. Bij de berekening van de spotdiameter 
is aangenomen dat de golffronten van het licht dat op de lens valt vlak zijn. Deze aanname is 
gerechtvaardigd door het fe~ dat de laserbron ten opzichte van de eerste lens in het brand punt moet 
staan, zodat de bundel die tussen beide lenzen loopt evenwijdig is (bij verwaarlozing van de eventuele 
lensfouten e.d.). 
De lichtbundel die door een halfgeleiderlaser wordt afgegeven is niet mooi rond van vorm, maar 
elliptisch. Daarbij ligt de lange zijde van de ellips het verlengde van de korte zijde van de laser. De 
bundel is dus het smalst in de richting van de lengte van het L-vormige eiland (zie Afb. 2-4). Door de 
op het oppervlak focusserende lens wordt deze spot 90° verdraaid, zodat de smalste zijde van de spot 
in de meetrichting valt en dus de hoogste resolutie behaald wordt. 
Het laserlicht zal, op een (optisch) glad oppervlak, dan een patroon geven dat voldoet aan de 
vergelijking van Airy (hierbij is voor het gemak uitgegaan van een ronde spot). 
Voor de doorsnede van de Airy-disk (en dus de breedste zijde van de bunde!) geldt dan voor de 
10 mm resp. 20 mm lens: 

F1ens - A1aser __ 1.22 _ 10.4-10-3 - 780-10-9 
-- 4.9 11m dAiry,10 • 1.22 . -::----- r 

1 • D 2. • 4.10-3 
2 a~wr 2 

d . • 1.22 - 20.7-10-3 
• 780'10-9 = 9.8 ~ 

Airy,20 2. . 4-10-3 
2 

(3-1) 

Deze centrale spot bevat 84% van de totale lichtenergie die op het oppervlak valt. Als ook de eerste 
ring wordt meegeteld bevat dit deel van de spot 91 % van de totale lichtenergie. 
De Airy-functie voor een ronde spot is voor deze parameters berekend en afgebeeld in bijlage D. 

3.2 IntensiteilSverdeling van het tralie als functie van de uitstraalhoek 

Met behulp van de onderstaande formule is de intensiteitsverdeling van het licht achter het tralie 1e 
berekenen. Deze berekeningen zijn van belang om de metingen die zijn gedaan aan het tralie van de 
module te kunnen vergelijken met de theorie. T evens kunnen de berekeningen die zijn gedaan met 
een model voor scattering aan een oppervlak worden vergeleken met deze theorie. Meer daarover in 
hoofdstuk 4. 



met: 

I :: 10 • (diffractie -term) • (interferentie -term) 

diffractie -term = sin
2 

«(3) 
(32 

interferentie -term = sin
2 

(N 'Y) 
sin2 (y) 

(3 = ..:: • b • sin(9) 
A 

y = ..:: • a . sin(9) 
A 

(3-2) 

(3-3) 

In deze formule is 10 de totale intensiteit, A de golflengte van het opvallend licht en 9 de hoek van het 
uittredende licht t.o.v. de normaal op het tralievlak. 

De parameters v~~r de vergelijkingen zijn: spleetbreedte (b)·1 I-lm, spleetafstand (a)·2.21 I-lm en 
N-2000 (is het totaal aantallijnen, wat voigt uit de diameter van het tralie en de lijnafstand). 
Het intensiteitsprofiel van het doorgelaten licht is nu te berekenen als functie van de hoek t.o.v. de 
normaal op het tralieoppervlak. Dit is gedaan voor de go~lengte van de laser uit de sensor, n.l. 
1..-780 nm, zodat de hoek van de 19-orde maxima t.o.v. het oe-orde maximum bekend zijn. De 
resultaten van de berekeningen zijn opgenomen in bijlage N. Aangezien de metingen die aan het tralie 
verricht zijn, zijn gedaan met een laser met 1..=632.8 nm is de grafiek ook getekend voor deze 
golflengte. Deze metingen' komen uitgebreid aan bod in par. 4.1. (zie ook bijlage B). 

3.3 Scattering aan een oppervlak met een bekende structuur 

De ref1ectie van de bundellaserlicht op het te meten oppervlak is belangrijk voor het kunnen doen van 
een goede betrouwbare meting. In het hierna volgende wordt m.b.v. een theoretisch model de refiectie 
aan een oppervtak nader bekeken. Er zijn diverse modellen die deze ·scattering" aan oppervlakken 
beschrijven. Zie o.a. [1], [12] en [14J. Uiteindelijk is hier gebruik gemaakt van het artikel door o.a. 
Vorburger, [14] dat een vereenvoudigde toepassing is van de theorie uit [1]. Dit artikel was vooral 
interessant vanwege de vergelijking van meetresultaten en theorie die daarin is opgenomen. 

Een schematische weergave van de geometrie van de scattering aan het oppervlak is gegeven in 
onderstaande afbeelding. z 

Lx 

Afb.3-1 Geometrie van de scattering aan 
een oppervlak. 
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Het gekozen model ziet er uit als voigt: 

E. = e1 1<.' T 
I 

(3-4) 

Dit zijn de vectoren van het elektrisch veld van de invallende golf (index i) en de gereflecteerde golf 
(index s). Beide zjjn hier weergegeven voor 1 bepaalde hoek van inval resp. reflectie. 
Het elektrisch veld van de gereflecteerde golf is nu te schrijven als functie van de hoek van reflectie. 
De hoek van inval blijft hierbij constant Dan de formule voor het elektrisch veld te splitsen in een term 
die afhankelijk is van de hoek van inval (en dus constant is), C()J en een term die afhankelijk is van de 
hoek van reflectie, a •. 

E (a.) :: Co F (a.) 

Co :: 1(aj , Ej) 

F (a) = 1 + cos (aj - a.) 
• cos (ej) + cos (es) 

Waarbij: 

v :: Kj - Ks 

r = x ESx + Z (x) ESz 

v . r = v x X + V z z (x) 

l 

J e l V· r dx 

De intensiteit van het licht als functie van de reflectiehoek is dan vOOr een invalshoek aj: 

(3-5) 

(3-6) 

I (as> :: I F (a.) 12 (3-7) 

In dit model is de functie z(x) de variabele die het profiel van het oppervlak bevat. De beide hoeken 
ej en as zijn hierbij gemeten lo.v. de normaal op de gemiddelde lijn van het oppervlakteprofiel. 

Met dit model kan de scattering van een invallende lichtbundel op een willekeurig oppervlak (waarvan 
het oppervlakteprofiel bekend is) worden berekend. De berekeningen en het daarvoor geschreven 
Pascal-programma komen in het volgende hoofdstuk aan bod. 
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HOOFDSTUK 4 RESULTATEN EN METINGEN 

4.1 8epaling van de tralieconstante van het holografische tralie in de sensor 

In de gebruikte sensor van SHARP zit een tralie om de terugkomende laserbundel af te buigen op het 
diode-array. Dit tralie is op een holografische manier gemaakt en aangebracht op een glasplaatje door 
het patroon erin te etsen. 
Om aan het tralie te kunnen meten is de bovenzijdet waarop het tralie gelijmd is, van een anderet 

kapotte laser-sensor afgedraaid op een draaibank. Het interessante van deze kapotte sensor was dat 
het draadje tussen monitordiode en bijbehorend contact los was, waardoor de halfgeleiderlaser was 
opgeblazen (regelkring overgegaan op maximale stroom). 
De tralieconstante (het aantallijnen per meter) van dit tralie is bepaald op twee manieren, nl. door het 
meten m.b.v. een meetmicroscoop en door met een laser een interferentiepatroon op een scherm te 
laten vallen (zie bijlage B), waarbij gebruik is gemaakt van de tralie-formule: 

a • sinCe) = N • Iv (4-1) 

Uit beide metingen voigt een lijnafstand van 2.22 Ilm. 

Het tralie dat in het glas is geetst bestaat uit twee verschillende delen, waarvan de lijnen onder een 
bepaalde hoek staan (zie bijlage B, Afb. B-2). Bij het bekijken van het tralie onder de meetmicroscoop 
bleek de hoek tussen de njnen van deze twee delen waar te nemen te zijn. Goed meten van de hoek 
op deze manier was onmogelijk, maar een schatting levert een waarde van ongeveer 5°. Bij de tweede 
meting, waarbij gebruik is gemaakt van hat interferentiepatroon dat ontstaat bij de bestraling met een 
He-Ne laser bleek dit ook te zien in het interferentiepatroon op de muur. 
Interessant is om te zien hoe de spots van het rachter 18-orde maximum eruit zien. De onderstaande 
foto toont een opname van deze spots. Duidelijk is te herkennen hoe de enkele spot door het tralie 
wordt opgedeeld in twea dicht bij elkaar liggende vlekken. Deze ontstaan doordat de bundel van de 
He-Ne laser midden op het tralie werd gericht en dus midden op de scheidingslijn van de twee onder 
een hoek staande traliedelen (zie 2.4), De afstanden tussen tralie en muur, e.t.c. zijn te vinden in 
bijlage B. 

Afb.4-1 Foto van de beide spots die in het rechter 1e·orde 
maximum worden gevormd. 
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Bij de opname van deze foto lag het Oe-orde maximum aan de linkerkant. Op de foto is de ellipsvorm 
van de laserspot ook duidelijk te herkennen. 

4.2 Bepaling van de afmetingen van de laser-sensor 

Aangezien de kapotte sensor toch uit elkaar gehaald was bood dit een mooie mogelijkheid om de 
sensor zelf (laser, diodes, e.d.) onder een microscoop te leggen. Oit geeft een zeer interessant beeld 
te zien. Vooral de compactheid van zo'n sensor maakt indruk. Door gebruik te maken van een 
meetmicroscoop met een zeer nauwkeurige positioneertafel met digitale uitlezing voor x- en y-as en 
een analoog meetklokje op de z-as met een schaalverdeling van 0.01 mm is de gehele sensor 
nagemeten. T evens zijn maten, die niet in de gegevens van de fabrikant staan, opgemeten. De 
resultaten hiervan zijn opgenomen in bijlage C. 

4.3 De opwarmtijd van de sensor 

De opwarmtijd van de sensor en versterkerkast (zie Afb. 4-2) als geheel is gemeten en opgenomen 
in bijlage J. 
Hieruit blijkt dat het nodig is om de apparatuur minimaal50 minuten voor het meten aan te zetten om 
op te warmen. Oit opwarmeffect wordt grotendeels veroorzaakt door de sensor. Waarschijnlijk zal de 
halfgeleiderlaser in de module zoveel warmte afgeven dat het metal en buisje dat als omhulsel dient 
voar de module langer wordt, waardoor dus het tralie verplaatst t.O.v. de diodes en de lenzen. Oit 
resulteert op zijn beurt in een verlopen van hat FES. Bij hat gebruik van de 10 mm lens op het 
oppervlak voigt uit de gevoeligheid van het FES dat het verloop van dit FES door opwarmen 
overeenkomt met een hoogteverplaasting van 5.8 ~m. 
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4.4 Meting van de vier diodesignalen van de sensor m.b.v. een vrij ruw oppervlak (meting 1) 

De spanningen die de vier diodes voor de detectie van de terugkomende lichtbundel afgeven, worden 
doorversterkerschakelingen versterkt zodat er gemakkelijker aan gemeten kan worden. Om een indruk 
te krjjgen van de grootte van de signalen en de gevoeligheid voor hoogteveranderingen van het 
focusfout-signaal zijn de spanningen van de vier diodes apart gemeten als functie van de hoogte van 
het onderliggende, reflecterende metaaloppervlak voor twee verschillende laservermogens. 
Om het oppervlak nauwkeurig in de hoogte te kunnen verstellen is gebruik gemaakt van het tafeltje 
dat geschetst is in onderstaande tekening . 

draadspinde~ 

x-richting 

.----100 mm----. 

Alb. 4-3 Het tafel~e voor de hoogteverplaatsing 

eindmaat van 2 mm 

Door eindmaten van 2 mm te gebruiken is het tafeltje zeer nauwkeurig scheef te zetten. door dan het 
bovendeel een bekende afstand te verschuiven is uit de hoek en de afstand tussen de steunpunten 
de hoogteverandering te berekenen. 
Bij deze metingen is het statie1 met sensor en tafeltje opgesteld op een trillingsvrije ondergrond. Deze 
ondergrond was de binnen de groep ontwikkelde, in veren gehangen stalen balk, waarop een al eerder 
ontwikkelde optische ruwheidsmeter staat. Zie Afb. 4-4. 

De resultaten en verdere informatie over deze metingen zijn opgenomen in bijlage F. In de grafieken 
in deze bijlage is ook het uit de gemeten signalen berekende FES voor de beide laservermogens 
weergegeven. Door de gemeten waarden is een polynoom gefit. 
De "ruis· die in het signaal zit is voor het belangrijkste deel afkomstig van de ruwheid van het 
oppervlak van het metalen blok. Om dit te controleren is m.b. v. een optische ruwheidsmeter een 
meting van de oppervlakteruwheid van dit materiaal gedaan. De top-dal-waarde van de ruwheid blijkt 
te liggen in de orde van 1 0 ~m, wat vrij goad overeenkomt met het verschil tussen gemeten FES en 
de door de meetpunten gefitte curve. 
Dit is als voigt in te zien. De gevoeligheid van het FES is veor laag laservermogen ongeveer 
35 mV/~m en voor hoog laservermogen 90 mVl~. Zoals blijkt uit de afbeeldingen in bijlage F zit de 
ruis in de orde van 400 mV resp. 1100 mV en kan ruwweg worden gesteld dat de elektrische "ruis· 
neerkomt op een hoogteverandering van 11 ~ resp. 12 ~m. 
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Afb. 4-4 Foto van de trillingsvrije ondergrond waarop de sensor 
werd opgesteld. 

4.5 Meting van de vier diodesignalen van de sensor m.b.v. een erg glad oppervlak (meting 2) 

Bij deze tweede meting aan de uitgangssignalen van de versterkerkast van de sensor zijn aile 
DC-componenten van de uitgangssignalen (behalve het MON) gemeten. De metingen ziin zo 
nauwkeurig mogelijk gedaan met de beschikbare apparatuur. De meetresultaten staan in bijlage I. 
Een van de belangrijkste foutenbronnen bij deze metingen is het tafeltje dat werd gebruik voor het in 
hoogte verplaatsen van het oppervlak dat onder de sensor lag. Het tafeltje heeft weliswaar een vrij 
goede glijlagering, maar de schroefspindel met een sehaalverdeling van 0.01 mm blijkt het tafellje niet 
zonder de nodige wrijving te kunnen bewegen. Ook leek het bij de metingen alsof de schroefspindel 
een klein beetje krom is. 
Het af te tasten oppervlak dat onder de sensor lag was een glazen schijf van ongeveer 5 em diameter 
en 2 em dik, waarop een goudlaag is aangebracht. Dit oppervlak is een zeer goede spiegel, waarvan 
de vlakheid is geijkt op 0.1 11m of beter. 
Een tweede belangrijke bron van fouten is de ondergrond waar de sensor· met statief op staat. 
Natuurlijk is het statief wat gebruikt wordt (zie Afb. 4-5) daarbij ook van groot belang. Toch blijkt bij 
ruis-metingen later dat er een 50 Hz-piek (met zijn harmonischen) in het ruisspectrum zit die voor een 
deel afkomstig is van de omgeving (trafo's, elektro-motoren, lampen, e.d.>, 
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Afb. 4-5 Foto van het tafeltje dat gebruikt werd bij de DC-metingen. 

Bij de meting en is gekozen voor het opnemen van de curven van deze signalen als functie van de 
hoogte van het oppervlak. De variabelen zijn: het laservermogen en de positie van de lenzen. 
Het laservermogen is zo ingesteld dat als de lens van 20 mm aan de kant van het oppervlak zit het 
OAS maximaal is in stand 1 (100%) en ongeveer de heltt daarvan in stand 2 (50%). Daarbij is in het 
oog gehouden dat de signalen niet tegen hun maximum mogen aanlopen (ongeveer +/. 15 V). 

De lichtbundel die wordt afgegeven door de lasermodule heeft een vrij grote tophoek. Hierdoor zal, 
afhankelijk van de lens die aan deze zijde in de sensor zit gemonteerd, een deel van het afgegeven 
licht buiten de lens vallen. Dit is afhankelijk van de brandpuntsafstand F van de betreffende lens. Zit 
namelijk de 10 mm lens aan de zijde van de lasermodule, dan zal er meer licht worden gevangen door 
deze lens vanwege de grotere NA dan wanneer de 20 mm lens op dezelfde plaats zit De 20 mm lens 
bevindt zich ook verder van de laser af dan de 10 mm lens. 
Hierdoor is het signaal dat gemeten wordt met de 10 mm lens bij het oppervlak (20 mm bij de laser) 
vrij klein, maar zijn de resultaten goed te vergelijken. Ook het bereik van de hoogteverandering is 
constant gehouden (d.w.z. er zijn steeds dezelfde eindmaten gebruikt). Dit is gedaan omdat met de 
huidige opstelling (tafeltje & statief) toch niet nauwkeuriger kan worden gemeten. 

Uit de eerste 2 metingen (F-20 mm) blijkt dat de curves voor aUe gemeten signalen geed op elkaar 
lijken. Dus de invloed van het laservermogen op de signaten is klein. De vier diodespanningen D1 .. 04 
zijn bij meting 2 (P'aslll'-50%) ongeveer half zo groot als bij meting 1 (PIaser=100%). FES en RES zijn 
bijna onafhankelijk van het laservermogen. Hierbij moet wei worden opgemerkt dat steeds gebruik 
gemaakt werd van een zeer goed reflecterend oppervlak. 
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Wat opvalt bij aile vier de metingen is dat 01 en 04 niet mooi symmetrisch zijn met 02 en 03 t.O.v. 
het focuspunt. Oit komt waarschijnlijk omdat het moeilijk is om (vooral in commerciale lasermodules) 
aile 4 de dioden exact gelijk te maken. Ook kunnen er dan nog afwijkingen zitten in andere 
componenten. Het kleine deukje in de curves van de sommen 01 +02 en 03+04 duidt ook op het niet 
symmetrisch zijn van de curves. 

Oe grafiek van de sommen 01+02 en 03+04 (Afb. 1-3, 1-4, 1-15 en 1-16) geeft in feite aan hoe 
symmetrisch het geheel is t.o.v. het focuspunt. Als namelijk de signalen 01 .. 04 geheel symmetrisch 
waren zouden deze beide sommen een horizontale lijn moeten opleveren. Als tweede kan uit deze 
grafieken het verschil tussen het ene diodepaar (01/02) en het andere diodepaar (03/04) worden 
gehaald. Oit is namelijk de afwjjking tussen de beide som-signalen. 
Op dezelfde manier zou de grafiek van de totale som van 01 .. 04 (het OAS) (Afb. 1-5, 1-6, 1-17 en 1-18) 
in het ideale geval een horizontale lijn moeten zijn. Hierin komt echter weer dezelfde deuk naar voren 
als in de beide andere som-signalen. Een uitzondering op die volledig horizontale lijn is natuurlijk wei 
het geval dat de beide lichtspots buiten het diode-array gaan vallen omdat het oppervlak te ver uit 
focus staat. Oit zou meetbaar moeten zijn als het signaal van de GUARO in de versterkerkast wordt 
opgenomen. 

Zoals ook aan de grafieken van het RES (Afb. 1-9, 1-10, 1-21 en 1-22) is te zien is getracht bij de 
metingen het oppervlak zo goed mogelijk haaks op de optische as 1e houden. Oit is vrij goed gelukt 
bij aile 4 de metingen. Op enkele uitschieters na komt het RES niet boven de +/- 0.4 V uit bij de 
metingen 1 en 2 (het totale bereik is ongeveer -/- 15 V, wat overeenkomt met een hoek van ongeveer 
+/- 5°). Bij de metingen 3 en 4 is deze fout groter door de grotere gevoeligheid van de sensor als 
geheel (F-10 mm i.p.v. 20 mm). Maar ook hier komt het niet boven 3.5 V resp. 1.4 V uit voor meting 
3 en 4. 

Het FES blijkt een mooi signaal op te leveren. Oe gevoeligheden van dit FES voor 
hoogteverplaatsingen zijn opgenomen in onderstaande tabel. Ze zijn berekend voor het gebied rondom 
het focuspunt, waarin de curve vrij redelijk een rechte benaderd, door in deze meetpunten een 
regressielijn te fitlen. Hierbij mOet worden aangetekend dat er betrekkelijk weinig meetpunten zijn om 
deze gevoeligheid uit te berekenen. 

Tabe12-1 Gevoeligheden FES voor meting 2-1 tim 2-4 

meting brandpunts- richtings- constanta gevoeligheid Numerieke scherpte- aantal 
nummer afstand coefficient Appertuur diepte meetpunten 

v.d.lens (ongeveer) 
(mm) (V/mm) (V/mm) (mVll!m) q,..m) 

1 20 61.09 49.06 61.1 0.1 39 15 

2 20 59.34 47.44 59.3 0.1 39 15 

3 10 204.2 162.8 204 0.2 9.8 7 

4 10 202.1 185.9 202 0.2 9.8 7 
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Om een uitspraak te kunnen doen over het meetgebied van de sensor moet ook de resolutie bekend 
zijn. Deze resolutie is afhankeUjk van de kleinste, nauwkeurig meetbare stap in de DC-waarde van de 
spanning maar ook van de ruis op het signaaL 
De kleinste nauwkeurig meetbare stap in de DC-waarde van de spanning is 1 mV of beter. Oit komt 
overeen met een stap in de hoogte van 1 [mV]/60 [mV/~m] - 17 nm voor de 20 mm lens en 
1 [mV]/203 [mVlllm] - 5 nm voor de 10 mm lens. Deze grens van 1 mV is erg ruim genomen, maar 
met de beschikbare apparatuur, en vooral statief en tafeltje is niet goed te voorspellen wat de echte 
minimale grens is. Daze is natuurlljk ook afhankelijk van zaken als afscherming, gevoeligheid en 
lineariteit van de gebruikte meetapparatuur. 
De ruis in het signaal komt verderop in dit hoofdstuk nog aan bod. 

Uit de metingen blijkt dat het meetbereik ongeveer een factor 3 afneemt als wordt overgeschakeld van 
de 20 mm naar de 10 mm lens om op het oppervlak te focusseren. De gevoeligheid wordt hierbij 
echter wei ongeveer 3 maal zo groot. Dit komt vrij redelijk overeen met de theorie voor focusdiepte, 
want volgens de theorie van Rayleigh geldt namelijk: 

01 = A 

8n • [Sin< ~)r 
(4-2) 

Voor een niet al te grote hoek mag ook worden geschreven (n-1): 

01 = A 
2 NA2 

(4-3) 

Dus als de numerieke appertuur (NA) 2 keer groter wordt, wordt de scherptediepte 01 4 keer kleiner 
en de gevoeligheid 4 keer groter. 

Uit de metingen blijkt dat de maximale waarde van het OAS behaald wordt net buiten het focuspunt. 
Deze maximale waarden zijn weergegeven in onderstaande tabel. Ook zijn hierin weergegeven de 
verhoudingen tussen het gemeten OAS bij gebruik van de 10 mm en 20 mm lens. 

Tabel 2-2 Verhoudingen van het OAS voor meting 2-1 tim 2-4 

meting brandpuntsafstand v.d. laservermogen maxima/e Verhouding 
nummer lens waarde OAS 

(mm) M 

1 100% 10.1 2~1 
2 20.7 50% 5.37 2.75 (2:3) 

3 10.4 50% 1.95 0.36 (3:2) 

4 10.4 100% 3.72 0.37 (4:1) 

Hieruit blijkt dus dat het diodesignaal door gebruik van de 10 mm lens configuratie bijna een factor 3 
verzwakt t.O.v. de 20 mm lens cOnfiguratie. 
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Het LAS·signaal (Afb. 1·11, 1·12, 1·23 en 1·24) staat voor de spanning over de lasardiode. De diode is 
in een schakeling opgenomen met een stroornbron. Hiardoor kan worden gesteld dat deze spanning 
ovareenkomt met de temperatuur van de laser. O.w.z. het LAS moat goed constant zijn tijdens een 
meting om er zeker van te zijn dat de temperatuur van de laserdiode, en dus de golflengte van hat 
laserlicht, constant is. 

4.6 Bespreking van de ruismelingen 

Getracht is om m.b.v. een digitale scoop van het merk PHILIPS (type PM·3394, zie Afb. 4--6) het 
ruisniveau van de uitgangen van de versterkerkast te meten. Hat belangrijkste hierbij is hat ruisniveau 
op het FES. 

A.b. 4-6 Foto van de digitate PHILlPS·scoop. 

Bij de eerste metingen werd de scoop direct, met een coax·kabel, aangesloten op de FES.uitgang van 
de versterkerkast. Het ruisniveau dat hiarbij werd gemeten lag in de orde van 60 .. 80 mV top-top. 
Interessant daarbij was dat bij een hoogfrequente meting een piek werd ontdekt bij ongeveer 37 kHz. 
T oen de apparatuur werd teruggebracht naar de heer Toon van Kalmthout van de CTO (die de printjes 
heeft gemaakt), bleek na enige experimenten dat deze piek afkomstig was van de regelkring voar hat 
laservermogen. De varsterking van die regelkring was dusdanig hoog dat hij ging oscilleren, waarmee 
deze frequentie dus ook doorwerkt op het FES. Oit ward meteen verholpen. 
De hoogte van het gemeten ruissignaal was achter abnormaal hoog. Oit soort waarden waren absoluut 
niet te verwachten. Als oorzaak werd gedacht aan het niet aanwezig zijn van de nodige.filters in de 
scoop, waardoor dus frequenties hoger dan de halve samplefrequentie in het te sampelen signaal 
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zitten en aliasing optreedt. Dit betekent dat frequenties die bij FFT van het gesampelde signaal boven 
de maximale frequentie liggen terugkomen in dit lage deel van het spectrum (men ziet een soort 
"spookR -signalen in het spectrum die er in werkelijkheid niet in zitten). 

Blj de tweede serie metingen werd daarom gekozen voor het werken met externe fi~ers die tussen 
scoop en versterkerkast worden geschakeld. Daarbij waren de fi~rs aanwezig met de volgende 
frequenties 312 Hz, 625 Hz en 2500 Hz. De karakteristieken van deze filters zijn gemeten en staan 
in bijlage K. 
Na enkele problemen met aardlussen tussen de diverse meetinstrumenten werd ook bij deze metingen 
een onverwacht hoog ruisniveau gemeten van 10 .. 20 mV. Ook is deze ruis gemeten met een analoge 
scoop. Bij die metingen kwam de gemeten ruis niet onder de 10 mV. 
De heren Jansen en Van Kalmthout van de CrD zijn naar de metingen komen kjjken ook zij konden 
de niet ontdekken waarom een dergelijk hoog ruisniveau werd gemeten. Wei werd de oorzaak voor 
een deel van de 50/100 Hz-pieken gevonden, namelijk een niet geed geaarde veeding in de 
versterkerkast. 
Het rare van deze metingen nu is dat door de heer Jansen, die de printen voor &en belangrijk deel 
heeft ontworpen en getest bij de CTD, een ruisniveau werd gemeten in de orde van 50 ~V top-top bij 
gebruik van een laagdoorlaatfilter met een afkapfrequentie van 100 Hz. De door mij gemeten pieken 
in het lage bereik zouden volgens hem veroorzaakt worden door o.a. trillingen in het gebouw die door 
de tafel waarop de apparatuur stond bij metingen worden doorgegeven en ook door de frequentie van 
het TL-licht in de omgeving. Duidelijk werd wei bij de metingen van de heer Jansen dat het ruisniveau 
enorm toeneernt bij het weglaten van het laagdoorlaatfilter. 

Het bleek o.a. dat de apparatuur die door ons binnen de vakgroepsectie is gebruikt niet geschikt is 
voor het meten van de ruis van deze opstelling. De heer Jansen heeft bij zijn metingen gebruik 
gemaakt van vee! gevoeligere apparatuur en o.a. een nauwkeurige versterker die de ruis een factor 
1 0000 versterkte. 

Voor de maximale resolutie van de sensor zijn deze ruismetingen van het groot5te belang. 
Als wordt uitgegaan van de twee toestanden waarin de sensor kan worden gebruik, d.w.z. de plaatsing 
van de lenzen, dan kan de resolutie van de sensor worden berekend aan de hand van de verschillende 
gemeten ruisniveau's. Dit is weergegeven in de onderstaande tabel. 

Tabe12-3 Resoluties bij de verschillende ruisniveau's 

Brandpuntsafstand van Meting gedaan door: Gemeten Maximale 
de lens ruisniveau resolutie 

(mm) (om) 

10 R. Halters 10mV 50 

20 R. Halfers 10mV 165 

10 Ohr. Jansen (CTO) 5Of.N 0.25 

20 Ohr. Jansen (CTO) 5O"N 0.83 
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De ruismetingen die bij de eTO zijn gedaan zijn goede metingen, de andere waarden zijn aileen ter 
indicatie van de door ons gemeten waarden opgenomen in de tabel. 
Ruwweg kan gesteld worden dat de ruis op de signalen afhankelijk is van de wortel van de 
afkapfrequentie van het gebruikte laagdoorlaatfilter volgens: 

V rms = 2 • Jfmax.filter (".tV) 
(4-4) 

Hierbij zjjn de eventuele onstabiliteiten in de signalen (zeer laagfrequent; b.v. 0.1 Hz en lager) niet 
meegerekend. Het gaat bij deze waarde zuiver om de ruis die op het FES zit. 

4.7 Bespreking van de resultaten van de berekeningen met het scattering-programma 

Het model voor de berekening van de scattering aan een oppervlak is in een programma verwerkt met 
het oog op toekomstig gebruik van de sensor. Het programma is geschreven in Turbo Pascal. In eerste 
instantie was het programma MATLAB gebruikt, maar dit bleek minder geschikt te zjjn voor dit soort 
berekeningen. 
M.b.v. het geschreven programma kan de verdeling van een lichtbundel, na scattering aan een 
oppervlak met een bekende structuur, worden berekend. Tevens kunnen in het programma diverse 
profielen worden gegenereerd. Zo kan gekozen worden uit een blokvormig, sinusvormig of een random 
ruwheidsprofiel. Oit ward in eerste instantie in het programma ingebouwd om het model en ook het 
programma zelf te kunnen controleren aan de hand van eenvoudige profielen waarvan het effect al 
bekend is. Met de optie voor het invoeren van hoogtewaarden kan worden bereikt dat de scattering 
te berekenen is die optreedt aan een oppervlak waarvan met een ruwheidsmeter het profiel is 
gemeten. 
Bij dit programma moet uitdrukkelijk worden gewezen op het feit dat het nog een experimenteel 
programma is dat aileen bedoeld is voor het genereren van juiste resultaten. Het is dus wei gevoelig 
voor fouten van de gebruiker en ook nog niet erg gebruiksvriendelijk. 

De gebruikte parameters en de bijbehorende resultaten van berekeningen zijn opgenomen in bijlage H. 
Zoals bij de bespreking van de metingen aan sensor en tralie eerder in dit hoofdstuk duidelijk is 
geworden is de lijnafstand van het tralie dat in de lasermodule is gebruikt 2.2 f..U1l. In de specificaties 
van de fabrikant van de module wordt een diepte van de lijnen opgegeven van ".4A. 
Oeze parameters zijn bij de eerste 9 berekeningen ook gebruikt, zodat het oppervlak eigenlijk werkt 
als een soort reflectietralie. 
Blj berekening 1 en 2 werd gebruik gemaakt van een blokvormig ruwheidsprofiel, bij meting 1 is de 
invalshoek 0° bij berekening 2 +5°. De grafieken geven precies dat beeld dat verwacht wordt, d.w.z. 
eenzelfde soort beeld als bij de intensiteitsverdeling van het tralie zoals dat is berekend in bijlage N. 
De hoeken waaronder de 1e-orde maxima ontstaan, 20.1°, komen goed overeen met de vergelijking 
voor het tralie en ook de invalshoek van 0° resp. +50 komt mooi naar voren in de afbeeldingen. 
Blj de berekeningen 3 tim 7 is een sinusprofiel gebruikt (voor de functie z(x» met steeds een andere 
lijnafstand (periode) voor het sinusprofiel. Ook deze uitkomsten komen goed overeen met wat de 
formule voor een tralie geeft. 
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Bij de twee daaropvolgende metingen is met een random ruwheidsprofiel gewerkt. De grafieken 
leveren ook hier het verwachte beeld op, d.w.z. een hele lage "ruis· met een sterke piek bij 0° en-S° 
voor de invalshoek van 0° resp. +5°. Deze "ruis· komt voort uit de nauwkeurigheid waarmee gerekend 
wordt door het programma en ligt ook erg laag (-120 dB komt overeen met een factor las t.o.v. de 
piek-waarde). 

Als laatste is een file met daarin het profiel van een stukje silicium gebruikt om mee te rekenen. De 
resultaten daarvan staan in de afbeelding behorend bij berekening 10. 
In een later stadium van het onderzoek kunnen ook nog data van opperviakkken met een minder 
vlakke structuur in het programma worden ingevoerd om daaraan te meten. Dat was niet meer 
mogelijk binnen het tijdsbestek van deze opdracht. 

Uit deze berekeningen blijkt dat het model best goed bruikbaar kan zijn bij het onderzoeken van het 
effect van de structuur van een oppervlak op de weerkaatsing van een lichtbundel door dat oppervlak. 
Dit kan van belang zijn bij verder onderzoek aan de sensor en zijn toepassingsgebied. 
Twee punten bij het gebruik van het programma zjjn daarbij erg belangrijk. Het aantal punten waarmee 
gerekend wordt moet namelijk voldoen aan twee criteria. 

1- het aantal punten waaruit de k1einste periode in de structuur wordt opgebouwd moet voldoende 
zijn (neem 5 of meer) en 

2- het aantal periode van de grootste periode in de structuur moet voldoende zjjn (neem ook hier 
5 of meer). 

Deze regels komen eigenlijk overeenkomstig met die welke in aeht moeten worden genomen bij het 
werken met FFT -analyse. 

Een verdere conelusie die getrokken kan worden uit deze berekeningen is dat een tralie effect van het 
te meten oppervlak geen invloed heeft op de metingen. Het blijkt namelijk dat bij een lijnafstand kleiner 
dan de spotdiameter van 5 f..Ull (zie paragraaf 3.1) geen hogere orden pieken opleverd die binnen de 
lensdiameter vallen. Deze pieken kunnen dus niet geregistreerd worden. Een lijnafstand groter dan de 
spotdiameter is ook geen probleem want dan treedt er geen tralie-effect meer op en kan de structuur 
gewoon worden afgetast. 
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HOOFDSTUK 5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

De sensor en ook de bijbehorende versterkerkast waren nog in het begin van hun 
ontwikkelingsstadium bij het begin van deze afstudeerdopdracht Dit betekende dat van het geheel nog 
niet al te veel bekend was wat betreft specifieke werking en problemen. In de loop van deze opdracht 
is daar echter veel verandering in gekomen. 

Allereerst is begonnen met te kijken hoe de sensor geometrisch in elkaar zit Hierbij is gekeken naar 
de plaatsing van de beide lenzen en de lasermodule. Daama is een kapotte lasermodule 
gedemonteerd op een draaibank. Het tralie aan de bovenzijde werd daarbij verwijderd. Door zowel het 
tralie als de rest van de sensor onder een microscoop good te bekijken is beter duidelijk geworden hoe 
zo'n module is opgebouwd en hoe hij werkt Ook is duidelijk geworden hoe belangrijk het tralie is voor 
de werking van de sensor. 

Een van de dioden in de sensor is de GUARD-diode (zie Afb. 4-7). Deze omsluit eigenlijk de 4 dioden 
van het array. De exacte werking van deze diode is niet bekend. Ook was het signaal van deze diode 
niet op de versterkerkast aanwezig voor metingen. Ik vermoed dat daze diode dient om te registreren 
of de beide spots wei binnen het bereik van de 4 dioden vall en. Indien dit namelijk niet het gaval is zal 
een van de spots (of beiden) op de GUARD vallen en zal deze een spanning gaan afgeven. Het is 
interessant om bij tookomstige metingen aan de sensor dit signaal eens nader te onderzoeken. 

Afb. 4-7 Foto van de blok met het diodenarray en de GUARD-diode. 
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Door gebruik van een tralie in deze sensor bUjkt wei dat er van het totale uitgezonden laservermogen 
maar een klein deel terug op de 4 dioden in het array valt om te meten. In de oude typen sensoren 
werd gebruik van een halfdoorlatende spiegel voor het afbuigen van het licht, waardoor van het totale 
laservermogen ongeveer 25% uiteindelijk op de dioden valt (bij een goed reflecterend oppervlak), 
terwijl dat bij de door ons gebruikte sensor slechts 5.5% is. Bij de berekening van dit getal is een ruwe 
schatting gemaakt van de energieverdeling van het Iicht in de diverse maxima van het tralie. Hiermee 
zou een fout gemaakt kunnen zijn. T och kan worden gesteld dat het gevolg van dit verlies van 
intensiteit is dat aan oppervlakken met een lage reflectiecoefficient met de nieuwe sensor waarschijnlijk 
slechter te meten is. In een verder stadium van het onderzoek zou hier aandacht aan kunnen worden 
besteedt door het meten aan een glasplaatje met daarop een coating met een varierende 
reflectiecoefficienl 

Een van de problemen die zou kunnen optreden bij het optisch meten aan een ruw oppervlak, is het 
tralie-effecl D.w.z. hat oppervlak gaat werken als een soort re'flectietralie. Bij reflectie van een 
invallende bundel ontstaan een aantal verschillende gereflecteerde bundels. In dit verslag is gekeken 
wanneer dit effect van invloed is op de metingen. Dit is gedaan m.b.v. een theoretisch model dat deze 
scattering kan bepalen aan de hand van de oppervlaktestructuur. De conelusie die getrokken kan 
worden is dat dit effect geen invloed heeft. Als namelijk de lijnafstand van een oppervlak kleiner is dan 
de spotdiameter van 5 f.lm van de sensor, dan ontstaan er maxima die buiten de lenzen vall en en dus 
geen invloed hebben. Is de lijnafstand groter dan de spotdiameter dan is er geen probleem en kan het 
oppervlak zo worden afgetast. 

Tijdens het meten aan de opstelling met de sensor en versterkers zijn enkele fouten in de electronica 
naar voren gekomen. Een daarvan was een piek die gemeten werd in aile signalen bij een frequentie 
van ongeveer 37 kHz. Deze piek bleek afkomstig te zijn van het oscilleren van de electronische 
regelkring voor het constant houden van het laservermogen. De versterking van de regelknng is 
daarna door dhr. Van1(almthout verlaagd, waardoor de piek in het spectrum bijna geheel verdwenen 
is. 

AI de signalen die op de versterkerkast worden aangeboden zijn in het DC-gebied gemeten als funetie 
van de hoogteverplaatsing in axiale richting, waarbij zowel de positie van de lenzen als het 
laservermogen zijn gevarieerd. Hieruit is o.a. de gevoeligheid van de sensor bepaald. Deze blijkt te 
liggen op ongeveer 60 mVlf.lm als de 20 mm lens aan de zijde van het te meten oppervlak zit en op 
200 mVlf.lm als de 10 mm lens aan die zijde wordt gemonteerd. 
De Iichtintensiteit op de laserdioden neemt echter met ongeveer een factor 3 af als de 10 mm lens op 
het oppervlak wordt gericht Lp.v. de 20 mm lens. Dit komt doordat de lasermodule onder een brede 
hoek licht uitzendt en naarmate de brandpuntsafstand van de lens aan deze zijde van de sensor 
toeneemt neemt de door de lens opgevangen lichtintensiteit af. 

Voor het meten met de sensor is niet aileen de gevoeligheid van belang maar ook de maximale 
resolutie. Deze resolutie wordt bepaald door het niveau van de ruis op het DC-signaal. De 
meetapparatuur die binnen de groep aanwezig was bleek niet geschikt te zijn voor het meten van deze 
ruis. Om die reden zijn door de CrD ook ruismetingen gedaan. De resultaten die daaruit volgden zijn 
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veelbelovend. Een resolutie van 1 nm moet in de toekomst haalbaar zijn. Bij de CTO is men bezig met 
een mogelijke terugkoppeling van de dioderuis naar hat systeem. Hierdoor kan de ruis misschien nog 
wei een factor 20 worden verlaagd. 

Bij verdere metingen met de sensor kan ook gekeken worden naar de invloed van het omgevingslicht. 
Daarbij wordt dan vooral gedacht aan het pulserende licht van bijvoorbeeld TL-buizen. 

In verband daarmee is het interessant om in een volgend stadium van dit onderzoek aandacht te 
besteden aan de optimalisatie van de lichtweg in de sensor. Daarbij wordt vooral gedacht aan het 
optimaliseren van hat lenzensysteem voor de betreffende lasermodule. Misschien is hat mogelijk i.p. v. 
de huidige sferische lenzen gebruikt te maken van a-sferische lenzen of lenzen uit de optiek van een 
CD-speier. 
Een tweede punt dat in de toekomst aandacht verdient is de extacte vorm van de laserbuindel, daarbij 
is dan vooral de vorm van de spot op het af te tasten oppervlak van belang. Deze is namelijk niet rond 
maar ovaal van vorm. 

Geef aan dat er in de nabije toekomst een veel beter tafeltje beschikbaar komt voor het instellen van 
horizontale verplaatsingen. (stop tekening van ENRICO in een bijlage) Hiermee kan een sensor dan 
geijkt gaan worden (eventueel m.b.v. een computer met AOC voor het verwerken van de vele 
meetpunten). 

Verder is hat ook belangrijk dat wordt gekeken naar de hoekgevoeligheid van de sensor. Oaar wordt 
onder verstaan de gevoeligheid voor een hoekverdraaiing van hette meten oppervlak t.o.v. de optische 
as. Oit zou gameten moeten worden aan de hand van het RES. Deze meting en stonden gepland 
binnen deze afstudeerperiode maar zijn door diverse omstandigheden niet uitgevoerd. Het belangrijkste 
probleem is het vinden van een goede methode om nauwkeurige hoekverdraaiingen te kunnen 
realiseren. 
Door de CTO wordt ook nag gekeken naar de mogelijkheid om in de kabel van de sensor een 
correcliestukje in te bouwen voor de verschillende gevoeligheden van de 4 dioden van het array. 

Voor het nauwkeuriger meten van het FES wordt door een HT8-stagiair een positioneertafel~e 
ontwikkeld dat verplaatsingen kan realiseren tot minimaal 1 I-lm nauwkeurig. 

De huidige ontwikkelingen rond daze sensor geven in ieder geval hoop op een goed meetinstrument 
voor de toekomst. 
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Register 

Airy strooil icht 2 
-disk 11 optische meetmethoden 2 
-formule 11 opwarmtijd 15 

bewerkingsprocede 1 Output Signal Amplitude 7 
capacitieve meetmethode 2 Radial Error Signal 7, 8, 17 
CD-laser 15 reflectiecoefficient 3 
CD-sensor 4 regelkring 7 
diffractie 11 resolutie 22 
diode ruis 16 

-signalen 16,17 ruisniveau 7,21 
array 6, 7, 14 ruwheidsmeting 1 
guard 6 scattering 12,23 
monitor 6, 14 spot 14 

diodesignalen 3 diameter 11 
eindmaten 16 spots 
filters 22 Oe-orde 7 
Focus Error Signal 7,16,17 1e-orde 7 
focuspunt 7 laser- 14 
gevoeligheid 16,20 tafeltje 16 
golffronten 11 tastermeetmethode 1 
halfgeleide~aser 6 tastradius 1 
hoekverandering 8 tophoek 
inductieve verplaatsingssensor 4 tophoek 1 
interferentiepatroon 14 tralie 6, 7 
laser 12 -constante 14 

-module 6 -formule 14 
verrnogen 7 holografisch 14 

lenzen 11 intensiteitsverdeling 11 
achromatische 5 

meetbereik 20 
objectief 

bewegend 4 
vast 4,5 

oppervlakteruwheid 1,3,16 
oppervlaktestructuren 1 
optische as 8 
optische meetmethode 

·Speckle" -methode 3 
CD-laser 3 
polarisatierichting 3 
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Symbolenlijst 

01 scherptediepte complexe getal waarvoor geldt 

11 percentage van het j2_.1 

laservermogen dat op het tralie K golfvector 
valt L totale lengte van hat oppervlak 

a hoek van het licht t.o.v. de waarover geintegreerd wordt 
normaal op het tralie LAS spanning over de laserdiode 

al hoek van de invallende E-vector MON monitordiode 
mat de oppervlaktenormaal n brekingsindex 

as hoek van de gereflecteerde E- N aantal Iijnen in het tralie 
vector mat de NA Numerieke Apertuur (ano 
oppervlaktenormaal sin (a

lllall
) 

golflengte van het gebruikte licht OAS Output Amplitude Signal (sam 
van de vier diodespanningen) 

a spleetafstand van het tralie qO percentage van de intensiteit 
AC Alternating Current van hat invallend licht dat door 

(wissel spanning) het tralie wordt opgesplits naar 
b spleetbreedte van het tralie hat ae -orde maximum. 
Co constante q1 percentage van de intensiteit 
0# diode # van het array van 4 van hat invallend licht dat door 

fotodiodes in de lasermodule het tralie wordt opgesplits naar 
DC Direct Current (gelijkspanning) een van de 1'-orde maxima. 
dAily diameter van de Airy-disc r reflectiecoefficient van het 
Dapertuur diameter van hat (cirkelvormig) oppervlak 

apertuur 7 afstandsvector 
Ej electrische veld vector voor hat Rq rms-ruwheidswaarde van een 

invallend licht oppervlak 
E, electrische veld vector voor hat RES Radial Error Signal (hoek-fout 

gereflecteerde licht signaa!) 
F,ens brandpunt( -safstand) van de u hoek tussen lichtstraal door 

gebruikte lens brand punt en andere straal 
FES Focus Error Signal (focus-fout v resulterende golfvector 

signaal) x x-coordinaat 
GUARD guard-diode van het array van 4 y y-coordinaat 

fotodiodes in de lasermodule z z-coordinaat 
intensiteit van het licht 

10 intensiteit van het licht van de 
bron of 
de maximale intensiteit in hat 
bekeken gebied 
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Bijlage A: De lenzen uit de ontwikkelde sensor 

1----5---l 

1---- f ----I 

~-H-- -01---

e' 

1---- 5' ---/ 

1----- f ----I 

A.b. A-1 Principeschets van de bemating van de achromatische lenzen van 
Spindler & Hoyer 

Tabel A-1 Gegevens achromatische lenzen Spindler & Hoyer 

CUlf. f. f f 

10 10.39 10.39 10.39 10.41 10.44 

20 .70 20.72 20.71 20.75 20.81 

e 

10 6 3.0 2.1 0.7 0.2 0.26 1.62 i 

20 10 4.2 2. 1.0 0.3 0.83 2.24 

A-1 
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Bijlage B: Meting van de tralieconstante van het tralie van de laser-sensor 

De bepaling van de tralieconstante van het tralie dat op de sensor zit is op twee verschillende 
manieren gebeurt. Beide methoden leveren dezelfde waarde op. 

Methode 1: Meetmicroscoop: 
De gebruikte meetmicroscoop was van het merk Olympus. Door een QCulair te nemen met daarin een 
schaalverdeling en deze te vergeljjken met een referentieplaatje met een schaalverdeling van 10 Jlm 
is de afstand tussen twee lijnen bepaald. De gevonden waarde is 2.2 Jlm voor de hart·hartafstand. Hoe 
breed de lijnen zelf zijn is niet goed te meten. De indruk wordt gewekt dat er een 1 op 3 verhouding 
bestaat tussen de breedte van een kras en de breedte van een tussenliggend eiland. 

Methode 2: Interferentiepatroon: 
Hiervoor is een opstelling opgebouwd zoals weergegeven in Afb. 8·1. Het glazen raampje met detralie 
is op een stukje aluminium geplakt en vastgeklemd in een statief. De laserbundel is gericht en 
loodrecht gezet op het tralie door de van het tralie gereflecteerde Oll-orde in de oorspronkelijke 
laserbundel te richten. De enige fout die bij deze meting is gemaakt is dus de hoek die het scherm 
maakt met de laserbundel in het horizontale en verticale vlak. De eerste fout is opgelost door de 
afstanden en stralen te construeren in AutoCAD. De tweede is niet van belang aangezien aileen het 
interferentiepatroon in het horizontale vlak van belang is v~~r deze meting. 

Alb.8·1 Schets van de opstelling ter bepaUng van de tralieconstante m.b.v. 
het interferentiepatroon. 

8·1 
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Alb. B-2 Schets van de lijnstructuur 
van het tralie. 

Bij de berekening van de lijnafstand uit de gemeten hoeken tussen de diverse orden is gebruik 
gemaakt van de tralie-formule (4-1 in het verslag). Uit deze berekeningen volgde ook een lijnafstand 
van 2.2 I-lm. 

B-2 
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Bijlage C: Meting van de afmetingen van de laser-sensor 

Afb. C-l Het glasplaatje met het tralie 

Afb. C-3 Het grondvlak van de sensor 

"...,

/ 
I ........... 

Afb. C-2 Grondvlak in bovenaanzicht 

aansluiipunt. 

D 0 0.7 

MONITOR diode " 
hpo&t.e bovenvlak-0.26 " 

0.64-1 '\ 

Afb. C-4 Het array met de vier detectiediodes in 
bovenaanzicht 

--.-- ...----:f---I \ 
T 0.09 LASER \ 

0.65 1..1.-_--. hoogte bovenvlakw l\4B 

~L-~ 

o 0 
1.06 o 0 

\ 
DIODEN-groep I 
heegte bovenvIa"k= 1 69 -- -_. 

eilandle J 
hoegie Devenvia =1.50 

/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

Afb. C-S Het eilandje met de diodes en de halfgeleiderlaser in 
bovenaanzicht 

C-1 
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Bijlage 0: Berekening van de spot-diameter van het laserlicht op het af te tasten oppervlak 

V~~r het berekenen van het diffractiepatroon van een ronde appertuur wordt gebruik gemaakt van de 
Airy-formule. 
De Airy-formule ziet er uit als voigt 

met: 

en: 

1 = I •. [2 . ~t(U) r 
I = fA . :Jt R;peruur]2 
o A • R o 

2 . k . Rapertuur • Q 
u = ---=---=~--

2 . Ro 

Hierin is: P : het punt in het projectievlak waar de intensiteit wordt berekend, 
10 : de totale intensiteit, 
A : de amplitude van de golf, 

Rapertuur : de straal van het appertuur, 
Ro : de afstand van het middelpunt van het apertuur tot het punt P, 
'A : de golflengte van het licht, 

(1-1) 

(1-2) 

(1-3) 

Q : de afstand van het middelpunt van het projectievlak tot het punt P, 
k : het golfgetal en 
J1(u) : de 1e-orde Besselfunctie van u. 

uur 

A.b. 1>-1 Situatieschets bij de formule voor de Airy-formula 

0-1 
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Oit patroon is berekend met het rekenprogramma MATLAB386. Hiervoor werd gebruik gemaakt van 
programma uit listing 01. 

Listing D1: MATLAB386 programma voor de berekening van de intensiteitsverdeling op hat oppervlak. 

echo offl 
ldel norm1.met 
Idel norm2.met 
clCl 

Raperture= 2*10 A (-3)1 
Aaperture= pi*RapertureA 21 
lambda : 780*10 A (-9)1 
Amplitude: 11 
k 2*pi/lambda; 
Ro 20*10 A (-3); 

grens 
stap 
x 

y 
x 
y 

r 

u 

Io 

hulp 

I 

Inorm 

0.0000100000051 
0.000000375; 
-qrens:stap:+qrensl 

x, ; 
ones (y)*x; 
x, ; 

(k*2*Raperture)/(2*Ro)*rl 

«Amplitude*Aaperture)/(lambda*Ro»A2j 

besseln(1,u)i 

4*IO.*(hulp./u).A2; 

II (max (max (I) ) ) ; 

clCl 
echo onl 
% Radius van de apertuur (mm): 

(Raperture*1000) 
% dus oppervlak van apertuur (mm2): 

(Aaperture*1000*1000) 
% Golflenqte van de laser (nm): 

(lambda*1000000000) 
% dus is het qolfqetal: 

pause 1 
clc; 
% 
% 

k 

De straal Ro is aanqenomen als constant (dit geld aIleen bij kleine waarden 
voor het te bekijken oppervlak (straal r t.o.v. oorspronq» en qesteld 01' (m); 

Ro 
Breedte van het te plotten oppervlak (um) (oorspronq in het midden): 

(qrens*1000000) 
% dus maximale straal: 

(sqrt(qrensA 2*2)*1000000) 
% Diameter van de Airy-disk (um): 

(1.22*Ro*lambda/(Raperture)*1000000) 
% Druk een toets voor plots ••• 
pause; 

0-2 
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echo off; 
clq; 
plot (x, Inorm) , xlabel ('x (-10 •• + 10 urn)'), ylabel ( , z (0 •• 1)'), title ('Difractie op y:O'), meta 
norm1,pause; 
mesh(Inorm),title('Diffractie van appertuur (lambda:632.8 nm,d=4mm,f=20mm)'),xlabel('x,y 
(-10 •• 10 urn)'),ylabel('z (O •• 1)'),meta norm2,pause; 

lambda=780 nm, d=4 mm, f=20 mm 

o -

X,Y (-10 •. +10 um) 

Afb. 0..2 Hat berakande intensiteitspatroon voor aen ronde spot. 

Q,S 

a,a 

0,7 

a,a 

! 0,1 , 

0,4 

0,3 

0,2 

0,' 

a 
_10 -I -. .. -. • • 1<1 . (un) 

Afb. 0..3 Hat berekende intansitaitspatroon: doorsnede door y=O 
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Bijlage E: Doorsnede van de sensor als geheel 

p.s. In deze afbeelding zijn aile maten weergegeven in tienden milimeters. 

-......-----140.0--------4 

-
Alb. E-1 De binnen de vaksectie ontwikkelde sensor (als geheel) 

E-1 
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Bijlage F: Gemeten diodesignalen als functie van de hoogteverandering van een oppervlak 

label F·1 Informatie bij meting 1 van de DC-signalen aan de sensor. 

a 
I! 
i 
I 

ING,.,: 

Daze meting betreft de vijf signalen die aangeboden worden op de 
versterkerkesl van de sensor. Bij deze metingen ward gebruik 
gemaakt van het tafehje van de heel' Jan Peels me1 eindmaten van 
2 mm. Het oppelVlak dat onder de sensor werd doorbewogen was 
een metalen blok me1 een piek-piek ruwheid van 10 lAIn. De 
spanningen zijn gemeten me1 een analoge multimeter van het mark 
Unigor. De sensor, hat stalief en tafeltje waren opgesteld op een 
granieten talel met pneumatische dampers. Blj daze me1ing werd het 
laservermogen op een lage waarde iogesteld (de lage stand geeft 
ongeveer de halve lichtinlensiteit van de hoge stend). De lens die de 
bundel moest focusseren op het oppervlak was die met een 
brandpuntsaistand van 20 mm. 

0.110 

0'1 
.. 0 ... 12 

~ 
-0,20 

.. a .• 

.. D.<40 

-D ... 

1~':>2' 

1': 
,)t 

-O.tID 

.-0.70 

-O.eo 

.. 0.90 

.. 1.00 
D,DD 

1\ 

eN ~ \r\-- J\A 1"_ ~ ~ ~ ~VA r 
!fA r \t'HI '1l 1\\ i\ \ 

\ JS'" l 'f,Yt 'v1 I, 
/(1 1\ IV' 1\1 ,\I 

V II /1 , v: 

0,02 0,04 •• DC 0.08 D.10 

-- (aoQ -01 -02 -03 -04 

METING 1-2: 

Daze meting betreft de vijf signalen die aangeboden worden op de 
versterkerkasl van de sensor. Blj deze metingen ward gebruik 
gemaakt van het tafehje van de heer Jan Peels met eindmaten van 
2 mm. Het opperviak dal onder de sensor werd doorbewogen was 
een metalen blok me1 een piek-piek ruwheid van 10 lAIn. De 
spanningen zijn gemetan met een analoge multimeter van hat mark 
Unigor. De S!lOsor, hat S1atief en tafeltje waren opgesteld op een 
granieten talel met pneumatische dampers. Blj daze meting ward hat 
laservermogen op een hoge waarde ingesteld (de hoge stand geefl 
ongeveer de dubbele lichtintensiteit van de hoge stand). De lens die 
de bundel moest focusseren op het opperviak was die met een 
brandpuntsafstand van 20 mm. 
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p.s. Het tafellje voor de hoogteverplaatsing was bij deze metingen zo opgesteld dat een verplaatsing van het tafellje 
in de +x-richting een verplaatsing in de +y-richting (omhoog) betekende. In de grafieken komt dit er kortweg op near 
dat bij de waarde 0 op de horizontale as het oppervlak onder het focus punt staat en bij de waarde 80 op de horizontale 
as het oppervlak boven het focuspunt staat. 
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Bijlage G: Turbo Pascal programma voor de berekening van scatteringpatronen 

Usting G1: Programma voor de berekening van de scattering aan een oppervlak. 

Program RH_Calculate_scatterinqj 

{Dit 
{ 

programma is qeschreven in verband met een afstudeeropdracht door: } 
} 
} 
} 

} 

{ 
{ 
{ 

Rico Halfers 
Maaseikerweg 167 
6005 AD Weert 

Uses Crt, Graph; 

Const 
GraphPath 
lambda 

ThetaIg 

ThetaSBereik 

AantalStappenThetaS 

XBereik 

AantalStappenX 

ZFrequentie 

ZAmplitude 

RuwheidsPath 
RuwheidsNaam 
SwapPath 
ResultaatPath 

'e:\tp70\bgi'j 
780*lE-9j 
{Dit is de qolflengte van het licht van de 
{gebruikte laser. 
0; 
{Dit is de hoek van het invallende licht 
{t.o.v. de normaal op het gemiddelde 
{oppervlak. 
Array [1 •• 21 of Real 
(-0.25*pi, +0.25*pi)j 
{Oit is het totale hoekbereik waarover de } 
{scattering wordt bekeken (0 rad is } 
{loodrecht op de gemiddelde lijn van het } 
{oppervlak. } 
{180; } {720i} 720i 
{Oit is het aantal stappen waarin de scat
{tering-grafiek (hoekresolutie) wordt 
{berekend. 
{300E-6j } {1000E-6i} 9997.5E-6; 
{Dit is het tot ale bereik van de x-richting 
{waarover de scattering wordt berekend. 
{Pas op I Deze waarde is hetzelfde als het 
{totale meetbereik in een ruwheids-file als 
{deze wordt gebruikt. 
{lOOOj } {9000j} 4000i 
{Pas op 1 Nooit groter maken dan het aantal} 
{waarden in de te gebruiken ruwheids ascii- } 
{file bij gebruik van deze file. } 
{45.248869j} {452.48869i} 5i 
{Oit is heet aantal periodisehe structuren } 
{in de tot ale afstand van XBereik. } 
{Pas op I Bij gebruik van een ruwheids-file} 
{of een random-ruwheid heeft deze waarde } 
{weinig betekenis. } 
{1/8*0.5*lambdai} 10E-6i 
{Dit is de amplitude van de ruwheid bij 
{berekening van een profiel door het 
{programma. 
'c:\rico\ruwheid\'i 
'rico.d02'j 
'e:\'; 
'c:\'; 
{Deze getallen zijn van belang voor de } 
{grafieken die op het scherm worden qetekend} 
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GBereik 

SoortRuwheid 
BewaarMax 
SoortRuwheidString 

CursorBoven 
CursorOnder 
CursorLinks 
CUrsorRechts 
Tab 

Type 
term 

Var 
k 
x 
ThetaI 
ThetaS 
Xstap 
ThetaSStap 
aO, a1, a2 
termX 
term1 
SomRe, SomIm, SomABS 
FABS2 
OutFile1 
OutFile2a 
OutFile2b 
OutFile3 
OutFile4 
OutFile5 
TekstFile1 
TekstFile2 
RuwheidsFile 
gx, gy, gx_oud, gy_oud 
Laag 
Z_bewaar 
MinF 
MaxF 
FactorX 
FactorY 
Toets 
teller 
Herteken 
Stoppen 

Function Z (x_waarde: real): reali 

Var 
zSom 
teller 

Begin 
Case SoortRuwheid of 

1: Begin 

{en niet voor de berekeningen. 
(XBereik/ZFrequentie*5); 
{Oit getal geeft aan waar de ruwheidswaarden} 
{vandaan moeten komen. } 
4i {1=Random,2=Sinus,3=Blok,4=File} 
5; 
Array [1 •• 4] of String (6] 
('Random', 'Sinus', 'Blok', 'File'): 
72: 
80: 
75: 
77: 
9; 

Array [1 •• AantalStappenX] of Reali 

Real: 
Real: 
Real: 
Real: 
Real; 
Real: 
Reali 
term; 
Real; 
Real; 
Reali 
File of Term; 
File of Real; 
File of Real; 
File of Real; 
File of Real; 
File of Real; 
Text: 
Text; 
Text; 
Real: 
Boolean; 
Array [1 •• BewaarMax] of Reali 
Real; 
Real: 
Real: 
Real: 
Char; 
word: 
Boolean: 
Boolean: 

Real; 
Byte: 

For teller:= 2 to BewaarMax do 
Z_bewaar (teller-1]:= z_bewaar (teller1; 

Z_bewaar [BewaarMax]:= «Random (10)/10)-0.5) * ZAmplitude; 
ZSom:= 0: 
For teller:= 1 to BewaarMax do 

ZSom:= zSom + Z bewaar [teller]; 
Z:= ZSom/BewaarMa~; 

End: 
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2: Begin 
Z:= ZAmplitude * Sin (aO*x_waarde); 

End; 
3: Begin 

If (Sin (aO*x_waarde) > 0) Then 
Z:= -ZAmplitude 

Else 
Z:= +ZAmplitude; 

End; 
4: Begin 

If not EOF (RuwheidsFile) then 
ReadLn (RuwheidsFile, ZSorn, ZSorn) 

Else 
Begin 

CloseGraph; 
WriteLn ('Error: RuwheidsFile te klein 111'); 
Halt; 

End; 
End; 

End; 
Z:= ZSorn*1E-6; 

End; 

Procedure TekenRuwheidi 

Var 
GraphDriver, GraphMode 
Hulp 

Begin 

Integer; 
Stringi 

DetectGraph (GraphDriver, GraphMode)i 
InitGraph (GraphDriver, GraphMode, GraphPath)i 
If (GraphResult <> GrOk) Then Halt (1); 
SetColor (Blue); 
gx:= 0; 
gy:= OJ 
Repeat 

Line (Round(gx),O,Round(gx) ,450); 
gx:= gx + 25; 

Until (gx > 625): 
Repeat 

Line (O,Round(gy),625,Round(gY»i 
gy:= gy + 25; 

Until (gy ) 450); 
SetColor (Red); 
Line (0, 225, 625, 225); 
Line (0, 0, 0, 450)i 
Set Color (LightGreen)i 
gx:= OJ 
gx_oud:= Oi 
9Y_oud:= Z (O)i 
While (gx+Xstap < XBereik) do 
Begin 

gx:= gx + XStap; 
gy:= Z (gx); 
Line (Round (gx_oud*FactorX), Round (gy_oud*FactorY+225), 

Round (gx *FactorX), Round (gy *FactorY+225»; 
gx_oud: = gx; 
gy_oud:= gy; 

End; 
SetColor (LightRed); 
OutTextXY (4,210, '(0,0)'); 
SetColor (Yellow); 
Line (10,10,10,30); 
Line (5,15,10,10); 
Line (15,15,10,10); 
OutTextXY (7,0, 'y'); 
Line (10,30,40,30); 
Line (35,25,40,30); 
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Line (35,35,40,30); 
OutTextXy (42,27,'x'); 
OutTextXY (400,10, 'x = 0 •• '); 
Str «GBereik*1E6):5:1, Hulp); 
OutTextXy (500,10, Hulp+' (um)')j 
OutTextXy (400,20, 'y ='); 
str «ZAmplitude*1E6):5:', Hulp); 
OutTextXY (420,20, Hulp+' •• '); 
Str «-ZAmplitude*1E6):5:1, Hulp)j 
OutTextXY (500,20, Hulp+' (um)'); 
OutTextXY (250,460, 'RUWHEIDSPROFIEL')j 
Repeat Until KeyPressedj 
CloseGraph; 
Delay (500); 

End; 
Procedure TekenScattering; 

Var 
GraphDriver, GraphMode 
Hulp2a, Hulp2b, Hulp3a, 
Hulp 

Integer; 
Hulp3b: Extended; 

string; 

Function LeesGetal:Real; 

Var 
FoutCode 
Hulp1 
teller 

Begin 
ReadLn (TekstFile1, Hulp); 
teller:= Length (Hulp); 
Repeat 

Dec (teller); 
Until (Copy (Hulp, teller, 
Val (Copy (Hulp, teller+1, 
LeesGetal:= Hulp1; 

End; 

Begin 

Integer; 
Real; 
Byte; 

1)="); 
(Length(Hulp)-teller», Hulp1, FoutCode); 

DetectGraph (GraphDriver, GraphMode); 
InitGraph (GraphDriver, GraphMode, GraphPath); 
If (GraphResult <) GrOk) Then Halt (1); 
SetColor (Blue); 
gx:= 0; 
gy:= 0; 
Repeat 

Line (Round(gx),O,Round(gx),450); 
gx:= gx + 25; 

Until (gx > 625); 
Repeat 

Line (0,ROund(gy),625,Round(gy»; 
gy:= gy + 25; 

Until (gy > 450); 
SetColor (Red); 
Line (0, 0, 625, 0); 
Line (312, 0, 312, 450); 
SetColor (LightGreen); 
Reset(TekstFile1); 
gx:= ThetaSBereik [1]; 
gx_oud:= gXj 
gy_oud:= LeesGetal; 
Repeat 

gx:= gx + ThetaSStap; 
gy:= Leesgetalj 
Hulp2a:= {(gx oud-ThetasBereik[1])/{ThetaSBereik [2)-ThetaSBereik (1))*625; 
Hulp2b:= (Ln (gy oud/MaxF)/Ln (10»/(Ln (MinF/MaxF)/Ln (10»*450; 
Hulp3a:= «gx --ThetaSBereik[1])/(ThetasBereik [2J-ThetaSBereik [1]»*625; 
Hulp3b:= (Ln (gy /MaxF)/Ln (10»/(Ln (MinF/MaxF)/Ln (10»*450; 

G-4 



BIJLAGEN 

Line (Round (Hulp2a), 
Round (Hulp2b), 
Round (Hulp3a), 
Round (Hulp3b»i 

gx_oud:= gx; 
gy_oud:= gYi 

Until (gx )= (ThetaSBereik (2]-ThetaSStap»; 
SetColor (LightRed)i 
OutTextXy (316,10, '(0,0)'); 
SetColor (Yellow); 
Line (10,30,10,50); 
Line (5,35,10,30); 
Line (15,35,10,30); 
OutTextXY (0,0, 'log (ABS(F)A2)'); 
Line (34,10,120,10); 
outTextXy (0,12,' (ABS(Fo)A2)'); 
Line (10,50,40,50); 
Line (35,45,40,50); 
Line (35,55,40,50); 
OUtTextXY (42,47,'Theta'); 
OUtTextXy (400,10, 'Theta='); 
Str «ThetasBereik[1J/pi*180):5:0, Hulp); 
OUtTextXY (450,10, Hulp+' •• /); 
Str «ThetaSBereik[21/pi*180):5:0, Hulp); 
OutTextXy (500,10, Hulp+' (grad)'); 
OutTextXY (400,20, 'Log( ••• )= 0 •• '); 
Str «Ln(MinF/MaxF)/Ln(10»:5:1, Hulp); 
OUtTextXy (500,20, Hulp); 
OUtTextXY (250,460, 'SCATTERPATROON'); 
ReadLn; 
CloseGraph; 

End; 

Begin 
For teller:= 1 to BewaarMax do 

Z_bewaar [teller}:= 0; 

k .- 2*pi/lambda; 
ThetaI := ThetaIg/180*pi; 
ThetaSStap:= (ThetaSBereik [2] - ThetaSBereik (1])/AantalStappenThetaS; 
XStap := XBereik/AantalStappenX; 
aO := 2*pi*ZFrequentie/XBereik; 
a1 := Cos (ThetaI); 
a2 := Sin (ThetaI); 
FactorX := (625/GBereik); 
FactorY := (220/ZAmplitude); 

Randomize; 
Laag:= False; 
stoppen:= False; 
Herteken:= True; 
Repeat 

If (SoortRuwheid = 4) Then 
Begin 

Assign (RuwheidsFile, RuwheidsPath+RuwheidsNaam); 
Reset (RuwheidsFile); 

End; 
If Herteken Then TekenRuwHeid; 
Herteken:= False; 
Toets:= ReadKey; 
Case Ord (Toets) of 

o Begin 
Toets:= ReadKey; 
Case Ord (Toets) of 

CursorBoven : Begin 
Herteken:= True; 
FactorY:= FactorY*2; 

End; 
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CursorOnder 

CursorLinks 

Begin 
Herteken:= True; 
FactorY:= FactorY/2; 

End; 
Begin 

Herteken:= True; 
FactorX:= FactorX/2; 

End; 
CursorRechts: Begin 

End; 
End; 

Tab: Begin 

End; 

Stoppen:= True; 
End; 

Until Stoppen; 

If (SoortRuwheid = 4) Then 
Reset (RuwheidsFile); 

ClrScr; 
LowVideoj 

Herteken:= True; 
FactorX:= FactorX*2j 

End; 

WriteLn ('Pad voor de swapfiles : " Swappath ); 
WriteLn (,,, II II resultaten: " ResultaatPath)l 
WriteLnl 
HighVideo; 
WriteLn ('Invalshoek :' Round(ThetaIg):3); 
Write ('Detectiehoek : 'll 
Write «Round(ThetaSBereik[1]/pi*180»:3,' •• '); 
WriteLn «Round(ThetaSBereik[2]/pi*180»:3, , grad'); 
Wri teLn ('x 0 •. ', (Round (XBereik*l E6» : 4, , um'): 
WriteLn ('z (top-top) ',(ZAmplitude*lE6) :5:2, , urn'); 
WriteLn ('z (frequentie): " ZFrequentie:4); 
Writeln ('golflengte :', (lambda*lE9):5:', , nm')j 
WriteLn ('golfgetal " (k/1E6):5:2,'xl0 A 6'); 
LowVideoj 
WriteLn: 
WriteLn ('a1 
WriteLn ('a2 
WriteLn; 
WriteLnj 

" al); 
" a2); 

Assign 
Assign 
Assign 
Assign 
Assign 
Assign 
Assign 
Assign 
Rewrite 
Rewrite 
Rewrite 
Rewrite 
Rewrite 
Rewrite 
Rewrite 
Rewrite 

(OUtFile1 I SwapPath +'SWAP-1 .DAT'): 
(OutFile2a, SwapPath +'SWAP-2A .DAT'); 
(OUtFile2b, SwapPath +'SWAP-2B .DAT'); 
(OUtFile3 , Swappath +'SWAP-3 .DAT'); 
(OutFile4 , SwapPath +'SWAP-4 .DAT'); 
(OUtFile5 , SwapPath +'SWAP-5 .DAT')j 
(TekstFile1, ResultaatPath+'SCATDATA.TXT'): 
(TekstFile2, ResultaatPath+'SCATWAAR.TXT'); 
(OutFilel ); 
(OutFile2a) ; 
(OUtFile2b) ; 
(OutFile3 ); 
(OutFile4 ); 
(OUtFile5 ) j 
(TekstFile1) ; 
(TekstFile2) ; 

GotoXY ( 5, 17); 
Write ('STAP I'); 
ThetaS:= ThetaSBereik (1]; 
Repeat 

x:= 0; 
teller:= 1; 
Repeat 

TermX (teller]:= k * «a2 + Sin (ThetaS»*x - (al + Cos (ThetaS»*Z(x»; 
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Inc (teller); 
x:= x + XStap; 

Until (teller> AantalStappenX); 
If (SoortRuwheid = 4) Then Reset (RuwheidsFile); 
Write (OutFilel, TermX)i 
Thetas:: ThetaS + ThetaSStapi 
GotoXY ( 5, 18); 
WriteLn (ThetaS:5:3)i 

Until (ThetaS> ThetaSBereik [2]); 

Reset (OutFile1); 
GotoXY ( 5, 17); 
Write ('STAP II'); 
ThetaS:= ThetaSBereik [1J; 
Repeat 

Read (OutFile1, TermX); 
teller:= 1; 
SOmRe:= 0; 
Somlm:= 0; 
Repeat 

SomRe:= SomRe + Cos (TermX (teller]); 
Somlm:= Somlm + Sin (TermX [teller]); 
Inc (teller); 

Until (teller> AantalStappenX); 
Write (OutFile2a, SomRe); 
Write (OutFile2b, Somlm); 
Thetas:= ThetaS + ThetaSStap; 
GotoXY ( 5, 18); 
WriteLn (ThetaS:5:3); 

Until (ThetaS> ThetaSBereik {2l); 

GotoXY ( 5, 17); 
Write ('STAP III'); 
ThetaS:: ThetaSBereik [lJ; 
Repeat 

term':: (1 + Cos (ThetaI+ThetaS»/(al + Cos (ThetaS»; 
Write (OutFile3, term1); 
Thetas:= ThetaS + ThetaSStap; 
GotoXY ( 5,18); 
WriteLn (ThetaS:5:3); 

Until ThetaS>ThetaSBereik[2J; 

Reset (OutFile2a); 
Reset (OutFile2b); 
GotoXY ( 5, 17); 
Write ('STAP IV'); 
ThetaS:= ThetaSBereik [1J; 
Repeat 

Read (OutFile2a, SomRe); 
Read (OutFile2b, SomIm); 
SomABS:= Sqrt (Sqr (SomRe) + Sqr (Somlm»; 
Write (OutFile4, SomABS); 
Thetas:= ThetaS + ThetasStap; 
GotoXY ( 5, 18); 
WriteLn (ThetaS:5:3); 

Until (ThetaS> ThetaSBereik (2]); 

Reset (OutFile4); 
Reset (OutFile3); 
GotoXY ( 5, 17); 
Write ('STAP V'); 
MaxF:= 0; 
MinF:= 1; 
ThetaS:= ThetaSBereik [1]; 
Repeat 

Read (OutFile3, term1); 
Read (OUtFile4, SOmABS); 
FAB82:= Sqr (term1*SomABS); 
If (FABS2 > MaxF) Then MaxF:= FABS2i 
If (FABS2 ( MinF) Then MinF:= FABS2; 
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Write (OutFile5, FABS2); 
Write (TekstFile1, ThetaS:25:20)i 
Write (TekstFile1, (ThetaS/pi*180):25:20); 
WriteLn (TekstFile1, FABS2 :30:15): 
Thetas:= ThetaS + ThetaSStap; 
GotoXY ( 5, 18); 
WriteLn (ThetaS:5:3); 

Until (Thetas> ThetaSBereik [2J); 

" (lambda*1E9):5:1, , run'); 
" (k/1E6) :5:2, 'x10"6') i 
" Round(ThetaIg):3); 

Write (TekstFile2, 'golflengte 
Write (TekstFile2, 'golfgetal 
Write (TekstFile2, 'Invalshoek 
Write (TekstFile2, 'Detectiehoek 
Write (TekstFile2,' 

" (Round(ThetasBereik[1]/pi*180»:3, ' •• ')i 
" (Round(ThetaSBereik[2]/pi*180»:3, , 

grad')i 
Write 
Write 
Write 
Write 
Write 
Write 
Write 
Write 

(TekstFile2, 
(TekstFile2, 
(TekstFile2, 
(Teks tFile2, 
(TekstFile2, 
(TekstFile2, 
(TekstFile2, 
(TekstFile2, 

TekenScattering; 

Close (OutFile1 ) ; 
Close (OutFile2b) ; 
Close (OutFile4 ) ; 
Close (TekstFile1) ; 

End. 

'AantalStappenThetaS 
'x , 
'AantalStappenX 
'z (frequentie) 
'z (amplitude) 
'Soort ruwheid 
'Bewaar maximum (random): 

Close (OutFile2a) ; 
Close (OutFile3 ): 
Close (OutFile5 ): 
Close (TekstFile2) ; 

, , AantalStappenThetaS); 
0 .. ') ; , , (Round(XBereik*1E6»:4, , urn'); 
, , AantalstappenX:4); , , ZFrequentie:4); , , (ZAmplitude*1E6):5:2, , um'); , , soortRuwheidString [SoortRuwheid)i , , BewaarMax); 
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Bijlage H: Berekeningen van scattering aan een oppervlak m.b.v. het Pascal-programma. 

In deze bijlage zijn enkele resultaten opgenomen die zijn verkregen m.b.v het Pascal-programma 
voor de berekening van scattering van een lichtbundel door een oppervlak. De variabelen die bij 
deze berekeningen van belang zijn zijn opgenomen in onderstaande tabel. Let er op dat deze 
"variabelen" in het Pascalprogramma zijn gedeclareerd als constanten. Dit omdat dit 
geheugentechnisch gunstiger uitkomt. De betekenis van de diverse variabelen is te vinden in de 
listing in bijlage G. 

Tabel H-1 Informatie bij de berekeningen met het scattering-programma 

2 

3 

4 

5 

i.. The1alg The1aS8ereik AantaiStappen- XBereik Aantal- ZFrequentie ZAmpli- Soort-
The1aS tude Ruwheid StappenX 

(nm) (grad.) (grad.) (mm) 

780 

780 
. 780 

780 

i 780 

.780 

780 

0 45 .. +45 1 

5 45 .. +45 

5 -45 .. +45 

5 -45 .. +45 720 9000 

5 45 .. +45 720 9000 2 (sinus) 

5 -45 .. +45 720 9000 2 (sinus) 

5 45 .. +45 720 2 (sinus) 

0 -45 .. +45 720 452.48869 1 (random) 

5 45 .. +45 720 452.48869 1 (random) 

0 -27 .• +27 650 1.9995 5 

Bar-elc:en! no 1 
O.----.----r---,---~----._--,---~----._--_,--_, 

-10~--_+----~--~--_+----~--~--_+----~--~--~ 

-20~--_+----~--~--_+----r---~--_+----~--~--~ 

-30~--_+----~--~--_+----~--~--_+----~--~--~ 

-40~--_+----~--~--_+----~--~--_+----~--~--~ 

-50~--_+----r---~--_+----r---~--~r_--~--_r--~ 

~ -60~--_+----r---~--_+----~--~--~r_--r_--_r--~ 
~ 
u 

-70~--_+----~--*_--_+--~~--~--~r_--~--~--~ 
o 
.... -80 ~--_+----+_r_~tI_h_-t-_+---

-100 ~-r_+_+--H_HlfHII:-t-_+HH_ 

-140~--~~~r---~--_+----~--~~-+--~~~ 

-50 -30 -10 10 30 50 

Hoek t.O, v, opp. normaal coraden) 

5 

5 

Afb. H-1 Blokruwheid, invalshoek van 0 graden. H-1 
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Berelc:en 1 n02 
O.----.,----r----.----r-.--r----r----,---~----~--_, 

-10 ~----4-----+_~--~--~--4_~----_+----_r----;_----T_--__1 

-20 ~----4-----+_4_--~--~~4_~----_+----_r----;_----T_--__1 

-30 ~----4_----+_4_--~--~--4_~----_+----_r----;_----T_----

-~o ~----4_----+_4_--~--~~4__4----_+--+__r----;_----+_----

-so ~----4_----+_4_--~--~~~_4----_+--+__r----;_----+_--~ 

g -60 ~----4_----+_~--~--~~~_4----_+_r*-_r----;_----+_----
"0 
u 

-ao4-----+---~rt4~4+,---4-~~+_--~_+trrt----;_----t_--~ 

-90 ~----_lt_----+f,I__IJH_tt-_+_+ 

-100 ~----~--_4~_fh+tt-++--
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Hoek t.o.v. opp.normaat Cwaden) 

Afb. H-2 Blokruwheid, invalshoek van +5 graden. 

Berelc:en 1 no 3 
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Hoek t. 0 . v. opp. norma!!. I C waden) 

Afb. H-3 Sinusruwheid, lijnafstand 100%, invalshoek van +5 graden. 
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Berekenlng <I 
o ,------r-----r----.-----.--,r-.-----.-----.-----,-----,---~ 
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Hoek t.o. v. opp. normaal coraden) 

Afb. H-4 Sinusruwheid, lijnafstand 50%, invalshoek van +5 graden. 
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Hoek t.O.V. opp. normaa I Coraden) 

Afb. H-5 Sinusruwheid, lijnafstand 33%, invalshoek van +5 graden. 
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Berekenlno 6 
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Hoek t.O.V. opp.normaal (graden) 

A.b. H-6 Sinusruwheid, lijnafstand 20%, invalshoek van +5 graden. 
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Hoek t.o.v. opp.normaal (graden) 

Afb. H-7 Sinusruwheid, lijnafstand 10%, invalshoek van +5 graden. 
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8erek:enlng 9 
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Afb. H-8 Randomruwheid, invalshoek van 0 graden. 
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Hoek: t.O.V opp.norme.al (graden) 

Afb. H-9 Randomruwheid, invalshoek van +5 graden. 
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Alb. H-10 Oppervlaktestructuur van het silicium gezien A'b. H-11 Oppervlaktestructuur van het silicium over het 
over een beperkt gebied. gehele gemeten gebied. 
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Alb. H-12 Ruwheidsproflel van siliciumplakje gebruikt, walk is aangemaakt met de optische 
ruwheidsmeter. 

H-6 



BIJLAGEN 

E 
1 
! 

i 
;; 

Bijlage I: Gemeten diodesignalen als functie van de hoogteverandering van een oppervlak 
(meting 2). 

TaOOII-1 Informatie bij meting 2-1 en 2-2 van de DC-signalen aan de sensor. 
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Oppervtak in focus blj horizontale uitslag van de talel 
Lens met 20 mm brandpuntsatstand aan de kant van het opp 
Spanning gemeten met een Keilhley multimeter. 
At Ie tas1en oppervlak In een glasplaat met daarop ean 9 
Voor de hoogteverstelling werd gebruik gemaakl van het I 
De onder het ta1e1tje gebruikle elndmaten zijn 2 mm dik. 
Uitslag van de reflectiemeter als de sensor gefocusseerd 
staat op het oppervtak: 0.90 (100%) 
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Oppervtak in locus bij horizontale uilslag van de talel 0 

Lens met 20 mm brandpuntsatstand aan de kant van he! oppe 
Spanning gemeten met ean Keilhley multimeter. 
At Ie tas1en oppervlak in een glasplaat met daarop ean go 
Voor de hoogteverstelJing werd gebruik gemaakl van het ta 
De onder het tafellje gebruikle elndmaten zijn 2 mm dik. 
Uitslag van de reflectiemeter als de sensor gefocusseerd 
s1aat op het oppervtak: 0.45 (50%) 
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Tabell-2 Informatie bij DC-signalen bij meting 2-3 en 2-4 aan de sensor. 

METI"" 3 METI"" 4 

Oppervlak in focus bij horizontale uitslag van de lafel Oppervlak in focus bij horizontale uitslag van de latel 0 

Lens met 10 mm brandpuntsalstand aan de kant van het opp Lens met 10 mm brandpuntsafstand aan de kant van he1 oppe 
Spanning gemeten met een Keilhley multimeter. Spanning gameten met een Keilhley multimeter. 
AIle lasten oppervlak in een glasplaat met daarop een 9 AI Ie lasten oppervlak in een glasplaat met daarop een go 
Voor de hoogteverstelling werd gebruik gemaakt van het I Voor de hoogteverstelling werd gebruik gemaakt van he11a 
De onder he! lateHje gebruikte eindmaten zijn 2 mm dik. De onder he! lateHje gebruikte eindmalen zijn 2 mm dik. 
Ui1sIag van de reftectieme1er als de sensor gefocusseerd Ui1sIag van de reflec1iemeter als de sensor gefocusseerd 
staat op he! oppervlak: 0.45 (50%) staat op he! oppervlak: 0.90 (101)%) 
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p.s. Het tafelqe voor de hoogteverplaatsing was bij deze meting en zo opgesteld dat een verplaatsing van het tafeltje 
in de +x-richting een verplaatsing in de +y-richting (omhoog) betekende. In de grafieken komt dit er kortweg op near 
dat bij de waarde 0 op de horizontale as het oppervlak onder het focuspunt staat en bij de waarde 80 op de horizontale 
as het oppervlak boven het focuspunt staat. 
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Bijlage J: Opwarmtijd van de komplete combinatie sensor- en versterker-apparatuur. 

Tabel J-1 Informatie bij de metingen van de opwarmtijd van de sensor. 

METING 1 

Bij daze meting werd gebruik gemaakl van hat tafeltje van de heer 
Jan Peels, de Keithley digitale multimeter, een trillingsvrij 
opgehangen tafel, een goud opgedampt opperv1ak en een horloge. 
He! laservermogen stond ingesteld op 50% (overeenkomstig met 
meting 2 van de DC-slgnalenl. De 10 mm lens zat aan de 

i oppervlak-zijde van de sensor. 
:1 Geschatte fout in de tijd: 15 s. Geschatle fout in he! FES: 2.5 mY. 
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.. 
Afb.""1 Opwarmtijd van de gehele opstelling, bepaald a.d.v. 
het FES Oaservermogen 50%). 

METING 2 

Bij deze meting werd gebruik gemaakt van hat tafeltje van de heer 
Jan Peels, de Keithley dlgitale multimeter, een trillingsvrij 
opgehangen tafel, een goud opgedampt opperv1ak en een horIoge. 
He! laselVermogen stond ingesteld op 100% (overeenkomslig met 
meting 2 van de DC-slgnalen). De 10 mm lens zat aan de 
oppervlak-zijde van de sensor. 
Geschatte fout in de tijd: 15 s. Geschatte fout in he! FES: 2.5 mY. 
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, 
..t •• . -t C_dn.) 

Afb.""2 Opwarmtijd van de gehele opstelling. bepaald a.d.v. 
het FES Oaservermogen 100%). 
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Bijlage K: Filters voor het meten van het ruisniveau van het FES. 

Bij de ruismetingen is gebruik gemaakt van 3 filters met de frequenties 312 HZ,625 Hz en 2500 Hz. 
Deze filters waren afkomstig van een wat ouder type X-T-recorder. 
De karakteristieken van de drie filters zijn opgemeten m.b.v. een functiegenerator en de scoop. Ze 
zijn weergegeven in onderstaande afbeeldingen. 
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Afb. K-1 Karakteristiek van hat 312 Hz filter. 
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Afb. K-2 Karakteristiak van hat 625 Hz filter. 
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Fllh.-Icarakt ... llltiaic 2500 Hz 
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A'b. K-3 Karakteristiek van het 2500 Hz filter. 

K-2 



BIJLAGEN 

Bijlage L: Technische gegevens van de SHARP laser-sensor. 
'88.10.28 

SHARP CORPORATION OG-63X064 

TECHNICAL LITER~TURE 

FOR 

L.:1SER DIODE 

MODEL NO. LTOH10M 

DATE Octorber 28, 1988 

+ The technical literature is subject to change without notice. + 

SHARP CORPORATION 

ELECTRONIC COMPONENTS GROUP 
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MODEl. :-10. 

LTOHIOM I 
PACE 

I 

This sheet is to introduce the technical literature of Hologram Laser Unit. 
Model No. LTOHIOH delivered to 

1. Structure and Characteristics 
Structure: GaAIAs double hetera visible laser diode. 

Monitor photo diode for laser power control. 
Photo diode for signal detectioQ, 
Glass hologram 

Outline Dimensions See Ora.ing No.56310026 
Pin ConnectioQs : See Drawing No.56310027 

2. Ratings and Characteristics 
2-1 Absolute Maximum Ratings (7,..:25"C) .. 

Parameter I Symbol I Ratings Gnits 
Operating temperature I Topr I - 1 0 -- -;-.60 ...... 

\... 

Storage temoerature I Tstg ! -40 -- -85 ¥"' 
\... 

2-2 Electro-aoticai Characteristics (~c:Z5\:) ,; 

Parameter I SYllbol 
, 

Conditions i Min. i iya. : :'Iax. • Jni ts I 

Focal offset (il) j i I I J :~). 4 1 urn 
Focal dynamic range(i2) I I • 20 i I , I , urn 
rocal (is) I 

, 
i i ::10 0/ error nOIse I i i /0 

F.E.S. detective sensitivity I I 
, 

I 30 : r I I ! I .f \.I-

Focal error offset I I (:4) ! I 5.0 ! 0/ 
I /0 

R.E.S. detective sensitivity I I I I 45.7 . , i :/um 
Radial error offset I I I I 5.0 i 

; 0/ 
/0 

SUIII signal up I i tude I I I I 9.0 j 
I 

JJ.A I I 

R.E.S. crosstalk on F.E.S. I i 
, I 0.65 i I 
I I JJ.m . .. 

(Ii) Distance between F.E.S.:O and the best pOInt at Jitter 
(i2) (i3) a 

b 
b 

(14) Ratio to sum output si~nal (at just focus) 

L-2 
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MODEL No. PACE 

LTOHIOM 2 

~"'"i = r.. .... , ~.., -
-

.... Hologra. Optical Characteristics :;;. 

Parueter i $Yllool I Conditions Min. I Typ. I Max. i Un its 
Equivalent wave aberration I 1 p~V value! ! i .1/8 , nlll 
Plain Paral leI (!l) I I I I I 5 I second 

(il) lA A: Fron t face 

I I 8: Bac k r aee {Ho I ogram faee} 
18 AIIB :: 5" or less 

4. Laser Diode 
4-1 Absolute Maxillu. Ratings (Tc::25"C) 

It Parameter I $y.bol I Rat i ags I Units 
Optical pOlller output I Po I 5 i rnW 
Reverse vol tage i Laser I VK 

I 
2 I V 

I PIN I 30 I 

4-2 Laser Diode Eleetro-Optical Charaetrisities (11) (Tc::25"C) 
Parameter I SYlbol I Conditions I Hin. I Typ. i Max. I Units 

Threshold current I I th I - I - I 45 I 60 I rnA 
Operating current I IOPI Po=1.5mW - I - I 55 I i5 I rnA 
Operating current I lop: I Po: 1. 51111. T c =60"C i - I - I 110 i rnA. 
Operating voltage I Vop I Po=1.511W 

, I 1. i5 ; Z.O I V ! -
Wavelength (i2) j AP i I i70 I i80 i 795 j nm I 

Monitor current i I II I Po=1.5I'11W.V,,=15V 
, 

1 0.20 i i rnA I - -
Radiation I $ymA1etry II I s n I Po:1. S.w - i - I 25 , 01' 

/0 

cnarac ter I (i3) J n I S..L 
i 

I I into - - i 15 1 01' 
/0 

(14) I Cuppl iog eff. CE NA=O .11 - I - I 55 I % 

• Emission ax I - I - I ~BO I .urn 
point Position ay - - I - I :80 I .urn 
accuracy 6.z - I - I :80 I .urn 

D i ff eren t i a I effieiency I 17 I I{1.5I1W~:~(0.5I1W) 10.0810.1510.30 I.w/d 
J Parallel to the junction plane 

** Perpendicular to the junction plane 
(11) Initial value 
(~2) Oscillation .ode. transverse single .ode 
(l3) Refer to the leasuring .ethod shown in the drawing No.S632002S 
(!4) Refer to the leasuring method shown in the drawing No.S63l002S 
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MODEl. No. I PAC~ 

4-3 Electrieal Characteristics of Photo diode 
Parameter I Symbol I Conditions I 

Sensitivity I S I V It=15V I 
Dark current I I 0 I V II .:15V I 
Termiial Capacitance I Ct I V 1I=15V I 

4-4 Recommended Continuous Operating Light Output 
Po = 1.5 aW or less 

5. Photo diode for Signal Detection 
5-1 Absolute MaximuM Ratings 

Parueter I Symbo 1 
Reverse '10 I tage I V II 

5-2 Electro-Ootieal Characteristics 

Ratings 
1 5 

LTOHIOM 

(Te=25'<:) 
Min. I Typ. I Max. I Un its 
- I 0.07 I - i roA/roioi 

- I - I 250 I nA I 
. - I 9 i - , pF 

Units 
v 

(Te=25'C) 
Parameter I SYIIIOO I I Cond it ion I Min. I Typ. I Max. I Uni ts I Note 

I Reverse '10 I ta.ge I VII I 1".:lO~II\ I 15 I - I - I V I 
Dark current I I <I I VR .:15V I - I - I 10 j nA! 
Term i na I capa.c i tance I Cr. I V,,=15V.f=1MHz I - I - i 3 I pFI 
Short circuit eurrenij Ise I Ev=1000Lx I 90 1140 I - I nAI (i1.iZ) 

Response time It •. t t I VII =15V .R .. =180QI - I - I 120 ! nsl (;t3) 
. . 

Ev: IllullIlnatlon IntenSity by Standard light (\II-!up) 

(ll) Current of each segment (At other segments. connect anode with cathode) 
(12) In the same device, short circuit current of each segment is less than 

±10: of average current of 4 segments 
(i3) Circuit to leasure the response time 

L 0 0=780DIII) 

Input 
Output 

V 1I=15V --
0-----

--+----.lr-- 90% 

L 10% 

I 
tt' t: 
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OUTLINE DIMENSIONS 

rp 7.3 

r ¢6.6 

01 I 
, 03.5 . .I 

~~ I I I I , I 

I II 
j .... .c.-:::.. ....... :.::.:. 

I 
C") 

~1 . 
UJ ~ I 

I ~I I 1·1 
• 

c. 

1 t I · I i : I r 

::21 
! t 

• ! J! ! I 

I I. 

. . i 
j; 

t.n · : . · . • I I: · . c..O i' I I' 

• I 
I 

I· I 

• I 
1 I I. . ..... 
. PI 

¢OAS ..... 
! I 

0.4 I r 

Fi!. No.56310026 

• 

I 
. . 

I 
! 

I I 

I 
, I 

I I r 
I ! 

I 

:'IOOEL :"10. 

-i 

, 
f 

LD chip 

Reference Plane 

I PACE:. 
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Too View 

LD chip 

:'IODEl., ~o. 

PIN CONNECTIONS 

3 4 

I f 
La.ser 0 i ode s:z. '4- sz. Hon iter PIN 

~X 80 ! 1 

10 O----j -D-, j-D2-j-CJi-D) 
Curd Diode Zi n li li 6-

b l l l l 
Monitor PIN 1 6 5 7 9 

4 Segment Photo Diode 4 Segment Photo Diode 

4 SeKment Photo Diode Toc View 

~ 
y 

Output Signal Ampl i tude: 
Focal Error Sirnal 
Radial Error Signal 

Ola. 

--; ...... x 

01+0 1 +0 3 +0. 
(0 1 +0.) - (02+01) 
(OI+OZ) - (D:I+O.) 

Fit. No.56310027 
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Bijlage M: Berekening van het intensiteitspatroon van het tralie. 

In onderstaande grafieken is het intensiteitspatroon van het licht dat hettralie verlaatweergegeven. 
Dit patroon is berekend met het rekenprogramma MATLAB386. Hiervoor werd gebruik gemaakt van 
programma uit listing N1. 

0 
Int .... f't..'tapetroon van .... t t ..... llcht. 

-20 

-40 

-SO 

-SO 

-100 

i -120 \J 

!! -140 

::: 
-1SO 

-180 

-200 

-220 

-240 

-280 

-40 -21l 0 20 40 

hoek Co.v. _al Cgr_n) 
- 632.B.... - 780.0 nil! 

Afb. M-1 Intensiteitsverdeling van het licht als functie van de hoek t.o.v. de normaal op het 
tralie 

0 

-10 

-20 

-3D 

-40 

fi -50 
11 
v 

-SO 
!! 
::: -70 

-so 

-90 

-100 

-110 

-120 

Intanslt.al1.cpatroon van hat las;arJJcht. 

If\ 

1\ 

f\ 

1\ f\ 

l\I\r f\ 

II 
1I~f\ I Jl lLO 

II t 1m § I I 
20.5 20.54 20.58 20.S2 :!D.SS 20.7 20.74 20.79 

hoek t.O.v. normaal Cgr_n) 
- 7110 nm 

Afb. M-2 Intensiteitsverdeling rond het eerste orde maximum voor A= 780 nm 
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Listing M1: MATLAB386 programma veor de berekening van het intensiteitspatroon van het tralie. 

echo off; 
clg; 
clc; 
ldelltral_,.met; 
echo on; 
lambda=632.8*10A(-9); 
% (m) 

spleetbreedte=1*10A(-6); 
% (m) 
spleetafstand=2.21*10A(-6); 
% (m) 
10=1; 
N=2000; 
% aantal spleten; 
thetag=-40:.025:40; 
theta=thetag/180*pi; 
diffractie_term=«sin(pi/lambda*spleetbreedte*sin(theta»).A2)./«pi/lambda*spleetbreed
te*sin(theta».A2); 
interferentie_term=«sin(N*pi/lambda*spleetafstand*sin(theta»).A2)./«sin(pi/lambda* 
spleetafstand*sin(theta»).A2); 
11=1o*diffractie term.*interferentie term; 
1norm1=1l./maX(11); -
plot(thetag,20*log10(Inorml),'w'),hold on; 

;lambda=780*10A(-9); 
% (m) 

spleetbreedte=1*10A(-6); 
% (m) 
spleetafstand=2.21*10 A (-6); 
% (m) 

diffractie_term=«sin(pi/lambda*spleetbreedte*sin(theta»).A2)./«pi/lambda*spleetbreed
te*sin(theta».A2): 
interferentie_term=«sin(N*pi/lambda*spleetafstand*sin(theta»).A2)./«sin(pi/lambda* 
spleetafstand*sin(theta»).A2); 
12=1o*diffractie term.*interferentie term; 
1norm2=12./max(I2)i -
plot(thetag,20*log10(1norm2),'g'),grid,title('Intensiteitspatroon tralie voor 632.8nm en 
780.0 nm'),xlabel('hoek van het licht t.o.v. normaal (graden)'),ylabel('I/Io (dB)'), 
text(0.65,O.90,'aantal spleten= 2000','sc'),text(O.65,O.85,'spleetbreedte= 
um','sc'),text(O.65,O.80,'spleetafstand= 2.21 um','sC'),meta Itral 1,pause; 
hold off; -

hulp=thetag(l,:); 
hulp=hulp (: ) ; 
hulparray(:,l)=hulp(:,l)i 

hulp=1norml(1,:); 
hulp=hulp ( :) ; 
hulparray(:,2)=hulp(:,1); 

hulp=1norm2(1,:); 
hulp=hulp(:); 
hulparray(:,3)=hulp(:,1); 

save traliel.txt hulparray lascii; 

M-2 
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