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SAMENVATTING 

Door de beperkte stijfheid van een robotarm gaat deze 

doorbuigen indien deze belast wordt. Een grotere stijfheid kan 

worden verkregen door de constructie te verzwaren. De 

regelbaarheid van het systeem neemt dan weI at. 

Een andere methode is die van het veranderen van de positie van 

de arm. Hiermee wordt weliswaar niet de doorbuiginq tegengegaan 

maar wordt ervoor gezorgd dat het uiteinde van de arm steeds op 

dezelfde positie blijft staan ongeacht de grootte van de 

belasting. Het is hiervoor noodzakelijk dat de grootte van de 

doorbuiging gemeten wordt. Afhankelijk van de qemeten waarde 

wordt de nieuwe stand van de arm berekend en wordt een nieuwe 

waarde uitgestuurd am de positie van de arm te veranderen. 

Depositie van de arm wordt gemeten met een lichtbundel 

(laserstraal) in combinatie met een reflector en een camera. De 

lichtbundel wordt gericht op de reflector die aan het uiteinde 

van de arm is bevestigd. De positie van de gereflecteerde bundel 

is daarbij evenredig met de positie van de arm. De positie van de 

gereflecteerde bundel wordt gemeten met behulp van een camera en 

een detectie-schakeling die uit het videosignaal van de camera de 

x- en Y-coordinaat hiervan bepaald. Deze waarden worden 

toegevoerd aan een microprocessor die aan de hand hiervan en de 

gewenste waarde een nieuwe waarde berekend die naar de actuator 

toegevoerd wordt. De actuator die hier gebruikt wordt zet een 

elektrische spanning om in een rechtlijnige beweqing. Om een 

hoekverdraaiing van de arm in zowel vertikale richting als in 

horizontale richting mogelijk te maken zijn vier van dergelijke 

actuators noodzakelijk. Deze verbinden dan de vier hoekpunten van 

een uiteinde van de arm met de grondplaat. Op deze manier is het 

dus mogelijk de stand van de arm zodanig te veranderen dat het 

uiteinde op zijn plaats bIijft. 
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VOORWOORO 

Tijdens mijn staqe aan de technische hoqeschool in Eindhoven 

ben ik werkzaam geweest bij de vakproep produktie-technologie en 

bedrijfs-mechanisatie van de afdeling werktuigbouwkunde. Een 

onderdeel van deze vakgroep is het laboratorium besturinqs

technologie dat deel uitmaakt van het interafdelings projekt FAIR 

(Flexibele Automatisering en Industriele robots) van de 

afdelingen werktuigbouwkunde en elektrotechniek. Hierbij doet men 

ondermeer onderzoek op het gebied van las robots en de 

ontwikkeling van een modulair opgezet robotsysteem. Oit onderzoek 

gebeurt ondermeer door werktuigbouwkunde studenten tijdens hun 

stage en afstudeerperiode. 

Het project waaraan ik gewerkt heb 15 ook zo"n project. De 

TH-5tudent M. Snijder van Wissenkerke heeft ais opdracht gekregen 

onderzoek naar de mogelijkheid voor het compenseren van de 

doorbuiginq van een robotarm. Hierbij heb ikmij bezig gehouden 

met het ontwerp en het bouwen van de elektronische schakelingen 

die hiervoor nodiq zijn. Oeze zijn in dit verslaq besproken. Voor 

een uitgebreide theoretische beschouwing en het uiteindelijk 

resultaat verwijs ik naar het afstudeerversiag. 

Hierbij wil ik iedereen van de vakgroep WPB bedanken voor de 

prettige samenwerking tijdens mijn stage. Speciaal wil ik Ir. 

C.J. Heuvelman en de heer G.J. Theuw5 bedanken VOOT de hul~ en de 

adviezen. Tensiotte wil ik M. Snijder van Wissenkerke veel succes 

toe wens en bij de afrondinq van zijn afstudeeropdracht. 
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1 INLElDING 

Bij het ontwikkelen van een robotarm komt het probleem naar voren 

van het doorbuiqen en het qaan trillen van de arm bij zware en 

wisselende belastinqen. Dit is het gevolg van de beperkte 

stijfheid van de arm. Een qrotere stijfheid wordt bereikt door 

het toepassen van zware constructies. Een qroot nadeel van deze 

methode is dat het systeem moeilijker te regelen is en de 

reactiesnelheid kleiner wordt. Een vermindering van de 

doorbuiqinq van de arm kan worden verkregen door de doorbuiqinq te 

meten en de ontstane afwijking te compenseren door de positie van 

de arm te veranderen. Dit principe is in onderstaand figuur 

weergegeven. Omdat het hier qaat om zeer kleine doorbuigingen kan 

.. l ....... _ ... __ --. ________ ........ __ ............ -

Fig.1: Doorbuiginq robotarm 

re1lec.tor 

....... --.REGELAAR 

Fig.2 Meetopstelling 
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dit niet met het normale besturingssysteem van de robot. Bet 

regelcircuit hiervoor is qegeven in fiquur 2. Ter verduidelijkinq 

is de doorbuiginq van de arm zeer overdreven getekend. In 

werkelijkheid bedraaqt de doorbuiqinq enkele millimeters aan het 

uiteinde bij een lenqte van 1 meter. 

De doorbuiqing van de arm wordt qemeten met een laser in 

samenhanq met een camera. De laser produceert een zeer smalle en 

rechte lichtbundel. De lichtbundel wordt gericht op de reflector 

die aan het uiteinde van de arm is bevestiqd. Deze reflector is 

zo qeconstrueerd dat de hooqte van de qereflecteerde straal 

evenrediq is met de doorbuiqinq van de arm (fiquur 3). Een 

reflector die hiervoor qeschikt is, is een retroreflector (fiq.4). 

1--------------------------_~I~:~ 
//: I 

---~--------------~------------~11 

~:------ .. ---------.--.---.- --_ .. -. ! 
_ .. "'--- ---- -- ----"' ... --- -- ....... 

I R.6 S. ! 

~!T~IJK!NG= .00eE e 

8EMETEN 

J:TwIJKING=-.seeE 
"IOEK= .000E 0 
GEMETEN- 500E ! 

Co I I ' .. oto:-

i 
I 

........ -_ ..............•............. ~ 
I --,:'--------------. ------_. -----·1 

' _ .. - -- -. --. - . - -.. - -. - -- -. - ... - -. - ,I 

U!T~7JKING= .000E 13 
HOEK" .000E 0 

GEMETEN: 117E-2 

U!TW!JKING= .0e0E 0 

HOEK= .' 00E e 

GEMETEN 801E -3 

I R G S. I 

Fiq.3a en 3b: Verplaatsinq en hoekverdraaiinq van de reflector 
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De werkinq hiervan kan men het beste verqelijken met die van een 

prisma. De reflector heeft echter drie in plaats van twee 

reflectievlakken zodat behalve verplaatsinq van de qereflecteerde 

bundel in vertikale richtinq ook verplaatsinq in horizontale 

richtinq qemeten wordt. Een verder voordeel van deze reflector is 

dat een hoekverdraaiinq qeen invloed heeft op de positie van de 

qereflecteerde bundel (fiq 3). De laser die voor de opwekkinq 

qebruikt wordt is een infrarood halfqeleider laser. In het 

volqende hoofdstuk is deze laser nader bekeken samen met het 

bijbehorende reqelcircuit. 

-.--1--
.--1--
fiq.4: Retroreflector 

Indien we de camera op de monitor aansluiten zal er dus 

erqena op het scherm een lichtpunt te zien zijn. Hiervan moet de 

x- en Y-coordinaat bepaald worden. Dit doen we voor de Y-positie 

door het aantal beeldlijnen te tellen die qeschreven worden 

alvorens het beeldsignaal overgaat van donker naar licht. De 

X-positie wordt bepaald door de tijd te meten vanaf het beqin van 

een nieuwe beeldlijn tot het begin van de bundel. De camera die 

hiervoor gebruikt wordt is er een met een halfqeleider sensor ala 

beeldopnemer en is beschreven in hoofdstuk 3. Het principe voor 

het bepalen van de positie van de lichtbundel is nader uitgeleqd 

in hoofdstuk 4. 

Uit de gemeten X- en Y-waarde wordt de nieuwe waarde bepaald 

die uitgestuurd moet worden om de arm weer op de juiste positie te 

brengen. Dit qebeurt met een microprocessor systeem gebaseerd op 

de 8085 uP van Intel. De digitale uitganqswaarde wordt eerst 
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omgezet in een analoge spanning en vervolgens toegevoerd aan de 

actuators. Een actuator zet 

verplaatsing. De actuator 

een analoge spanning om 

die hier gebruikt wordt 

in een 

is een 

zogenaamde piezo-stack. Deze bestaat uit een groot aantal op 

elkaar gestapelde cirkelvormige schijven gemaakt van 

piezo-elektrisch materiaal. Dit materiaal heeft als eigenschap 

dat het volume toeneemt indien er spanning valt over het 

materiaal. In dit geval wordt de schijf iets dikker. Omdat de 

uitzetting per element slechts zeer gering is worden 73 elementen 

op elkaar gestapeld. De piezo's worden bij elkaar gehouden door 

een stalen pen waarvan de elasticiteit voldoende is om over een 

bepaald traject uitgerekt te worden. Tussen de schijven zijn 

zilveren strips aangebracht voor de elektroden. Omdat de piezo 

een + en een aansluiting heeft worden de piezo's zodanig 

gestapeld dat de zijden met gelijke polariteit steeds tegenover 

elkaar liggen (zie fig.5). De positieve elektroden evenals de 

negatieve elektroden worden met elkaar verbonden door een strip 

aan de buitenzijde van de actuator. 

+ -~X+Y X+Y 
- +1+- - • • ,... r-

-- . _-
--~ -- - .. - r-- --I-' 

- --- I- -r - -I- ---- - - - -... r- - x- Y. _ X-~Y - • • 

fig.5: Actuator fig.6: Sturing actuators 

Zoals in figuur 2 van bladzijde 5 te zien is verkrijgt men 

een hoekverdraaiing van de arm door de bovenste actuator te laten 

krimpen en de onderste te laten uitzetten. We moeten dan weI de 

piezo's een bepaalde voorspanning geven. In dit geval bedraagt de 

offset 350 V. Bet uitsturingsbereik loopt dan van 0 V (minimale 

lengte) tot 700 V (maximale lengte). Om zowel een hoekverdraaiing 

van de arm in de X-richting als in de Y-richting mogelijk te 

maken worden vier actuators gebruikt die de vier hoekpunten van 

het uiteinde van de arm verbinden met de grondplaat. De vier 

actuators worden dan gestuurd volgens figuur 6. De schakeling 
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voor het omzetten van het digitale uitgangsignaal van de 

microprocessor in de vier analoge spanningen voor de sturing van 

de actuator is gegeven in hoofdstuk 5. Het totale blokschema van 

de regelaar is gegeven in bijlage 1. 
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2 DE LASER 

V~~r het opwekken van de lichtbundel voor het bepalen van de 

positie van de arm is gekozen voor de collimator-pen CQL 13A 

(collimate = richten). Deze collimator-pen bestaat uit een 

infrarood halfgeleider laser en een lenssysteem. Een belangrijke 

eigenschap van deze halfgeleider laser is de sterke bundeling van 

het uitgestraalde licht door het lenssysteem waardoor het 

benodigde vermogen gering is. Een nadeel van deze laser is de 

golflengte van het uitgestraalde licht die in het infrarode gebied 

ligt en dus met het oog niet waarneembaar is. Voorzichtigheid is 

dus geboden bij het werken met deze laser. 

De doorlaatkarakteristiek van de laserdiode heeft dezelfde 

vom als die van een normale diode. De karakteristiek {Vf als 

o--------~----~--~-o 
o 100 IF (mAl 200 

fig.1 Karakteristiek collimator-pen 

functie van Ifl is in bovenstaand figuur weergegeven. Tevens is 

in deze grafiek het uitgangsvermogen +e uitgezet als functie van 

de diodestroom. We zien hierin dat het uitgangsvermogen 2 mW 

bedraagt bij een stroom van 125 mAo Hoewel de diode elektrisch 

gezien bestand is tegen hoge piekstromen zijn deze stromen toch 

gevaarlijk voor de collimator-pen. Dit is het gevolg van de zeer 

hoge lichtintensiteit die hierdoor ontstaat waardoor er schade kan 

ontstaan aan de lenzen. Door oversturing door stoorpieken kan de 

lichtintensiteit waarde bereiken van 10 tot 100 MW/cm2 waardoor de 

lenzen beschadigd worden door inbranden. Om dit te voorkomen is 

in dezelfde behuizing waarin zich de laserdiode bevindt een 
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fotodiode aangebracht. Door deze diode op te nemen in een 

tegenkoppeling wordt ervoor gezorgd dat indien de lichtintensiteit 

te hoog dreigt te worden de stroom die naar de diode toegevoerd 

wordt teruggeregeld wordt. Dit tegenkoppelcircuit is weergeven in 

het volgend schema (fig. 8). Indien de lichtintensiteit groter 

~~----~----------------~---sv 

fig.S Regelcircuit collimator-pen 

wordt dan wordt de stroom die de fotodiode levert ook grater. Dit 

heeft tot gevolg dat de spanning op de + ingang van de opamp 

stijgt. De uitgangspanning stijgt daarmee ook en de 

uitgangstransistor wordt meer dichtgeknepen. Uiteindelijk daalt 

de diodestroom en wordt de lichtintensiteit dus teruggeregeld. De 

schakeling zal zich zodanig instellen dat de spanning op de + 

ingang nagenoeg gelijk is aan die van de - ingang. De schakeling 

is dan stabiel. Door de spanning van de - ingang te regelen kan 

men de diodestroom door de laser instellen. Verdere specificaties 

van de collimator-pen zijn gegeven in bijlage 2. 
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3 RESISTIVE GATE SENSOR 

V~~r het meten van de positie van de laserstraal wordt 

gebruik gemaakt van een halfgeleider beeldopnemer. De RGS-4 zoals 

die hier wordt gebruikt is ondergebracht op een plaatje silicium 

van 5,5 x 7,5 Mm. Rierop bevindt zich een matrix van 200 bij 300 

lichtgevoelige elementen die elk op een onderlinge afstand van 28 

~m horizontaal en 14 ~m vertikaal hebben. De RGS heeft een aantal 

voordelen ten opzichte van een conventionele elektronen 

opneembuis. Die voordelen zijn onder andere een laag gewicht, een 

lage voedingsspanning en een laag energieverbruik. Bovendien zijn 

halfgeleider beeldopnemers mechanisch en elektrisch zeer stabiel 

en hebben een geringe traagheid en een goede lineariteit. Ret 

belangrijkste nadeel van de resistive gate sensor ten opzichte van 

de conventionele beeldopnemer is de geringe beelddefinitie als 

gevolg van het beperkte aantal beeldpunten. 

3.1 Opbouw 

LINE 
ADDRESS 

REGISTER 
A 

300 
I 
I 
I 
I 300)(200 
I MATRIX I 
I 
I 
I 
I - - - 200 ..... --------

BUFFER -I 

CGO READ OUT REGISTERI 

fig.9: Intern blokschema RGS 

LINE 
ADDRESS 

REGISTER 
8 

In figuur 9 is het interne blokschema weergegeven van de 

beeldopnemer. We onderscheiden daarin 4 delen. 

a. De matrix met de fotogevoelige elementen. 

b. Twee lijnadresseringsregisters A en B. 
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c. Een bufferregister. 

d. Een uitleesregister. 

R 

~rUiRAIO!. 

G //' r·.,p.:-r-1r-, r--"1 r --,;.,..:J 
--- .' I I I II I 

ELEliROQV I IlfI'Il I I : I I 
I 

I 1-' l- I 

I II~ ~, 11 f~ ! 
I , II II Ii 1 

II 

d: I I II I 
! 

n I : 

RG + I I I 1 I I I I !L' ! I - .... ; I 
1'--1 I I 1'--1 I, 

JiISTEJL __ ! r:- I ~--t-
,L __ 

-] - -1-~ ,-~J\ 

fig.10: Fatogevoelige matrix 

Een vereenvaudigd principeschema van 

.--

-, 

LJ 
-----

de 

figuur 10. Hierin is een beeldopnemer met 

punten te zien. Onder de beeldpunten 

integratie elektraden die worden bestuurd 

!RANSFE'" GATE NQ 1 
_~IN[ BUff fR 
_TRANSFER LAlt N~ 7 

matrix is gegeven in 

4 x 4 lichtgevoelige 

liggen de zogenaamde 

door de lijnselector 

rechts. Daaronder bevinden zich de patentiaalgaten die aan de 

bovenkant zijn verbonden met de negatieve elektrode RG en aan de 

anderkant met de pasitieve weerstandselektrode RG+. Vaor elke 

beeldlijn wordt de 

Afhankelijk van de 

-
bijbeharende integratie-elektrode 

lichtintensiteit zullen dan een 

gekazen. 

aantal 

ladingsdragers (elektronen) vrijkamen die opgevangen worden in de 

potentiaal-gaten en geleidt warden naar de lijnbuffer, waarna ze 

ap een geschikt moment (tussen twee lijnselecties in) in het . 
uitqangsregister geladen worden. 

J.1.1 Lijnadresserinq 

Vaor de lijnadressering warden twee dynamische 

MOS-schuifregisters toegepast. Dit schuifregister wordt gestuurd 

met twee klokpulsen p1 en p2 die 1800 in fase van elkaar zijn 

verschoven. De werking van een MOS-schuiireqister kunnen we 

afleiden uit onderstaand fiquur. De horizantaal getekende 
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J 
% 

°IA -----.,..-+----...,.--+----
02A -----+-f--,.----t--+--r---

INt ------,-+---r-+---,--t--..,.-\--

-1l n 
n IL 
U U-

U 
--U U 

U U 

fig.11: Lijnadresserings register 

transistors worden daarbij vervangen door schakelaars, de 

vertikaal getekende transistor door een inverter. De condensator 

wordt gevormd door de ingangscapaciteit van de HOS-FET. Bij het 

optreden van een P1 puIs is 51 even gesloten. Ret niveau van de 

condensator is dan gelijk aan die van het ingangssignaal. Op de 

uitgang van de inverter staat dan het geinverteerde signaal. 

Sluiten we nu 52 even dan zal aan de uitgang van de tweede 

inverter weer het oorspronkelijke signaal komen te staan. Door 

meerdere trappen achter elkaar te schakelen krijgen we een 

schuifregister. De schuiffreqentie is daarbij gelijk aan de 

freqentie van de P1 en P2 pulsen. Elke lijn wordt gestuurd door 
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een FET. Lijnselectie vindt plaats door een neqatieve puIs op de 

source van de FET. De spanninq op de source is normaal 10 V 

(=Vint) maar qedurende een D puls is de spanninq 0 V waardoor de 

ladinq van de inteqratie-elektroden naar de qeleidinqskanalen kan 

stromen en vervolqens naar naar het bufferreqister. Omdat eike 

uitqanq van het schuifreqister twee lijnen bestuurt, die dan weer 

apart qeselecteerd worden door de lijnselectiepulsen P1 en P2 en 

we bovendien elk reqister aIleen de even of de oneven lijnen voor 

zijn rekeninq neemt, is de freqentie van de P en D pulsen een 

vierde van de lijnfreqentie. 

3.1.2 Ret bufferreqister 

Ret ladinqstransport van de inteqratie elektroden naar het 

uitleesreqister wordt bestuurd met vijf elektroderi. Dit zijn 

achtereenvolqens TG1, 81, 82, 83 en TG2. 8ij direkte uitlezinq, 

hiermee wordt bedoeld lijn voor lijn, worden aIleen 82 en 83 
aanqestuurd. TG 1, 81 en TG2 ZLJn dan op een vaste spanninq 

inqesteld. Indien de spanninq volqens fiquur 12a verloopt zal. de 

ladinq zich bevinden onder elektrode 83, hierbij wordt uitqeqaan 

van elektronen als ladinqsdraqers waardoor de spanninq vanweqe de 

duidelijkheid naar beneden is uitqezet. De ladinq zal 

teqenqehouden worden door TG2. Wotdt nu eerst 82 en dan 83 laaq 

qemaakt dan zal de ladinq van 83 via TG2 naar het uitqanqsreqister 

stromen. Door 82 laqer te maken dan 83 wordt voorkomen dat de 

ladinq teruqstroomt naar 81, 

Een tweede moqelijkheid is die van interlinierinq waarbij een 

flikkervrij beeld ontstaat. Dit qebeurt door twee achtereenvol

qende lijnen met elkaar te menqen en weI in de volqorde 

1/2(lijn 1 + lijn 2), 1/2 (lijn 2 + lijn 3), enz. Het potentiaal

verloop daarbij is in fiquur 12b weerqeven. Ervan uitqeqaan 

wordt dat op t=O de helft van de ladinq van de voriqe lijn zich 

bevindt onder 83 en de ladinq van de nieuwe Iijn onder 81, Nu 
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inhibit r-I--L.------J.. __ 
u 82

1 

BJ1r-----+-, .....J...jll.J-1 __ _ 

fig.12a: direkte uitlezing 
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fig.12b: uitlezing met interliniering 

! I 
I 

I: I 

, , 
iJ t4 

wordt allereerst 83 even laag gemaakt waardoor de lading naar het 

uitgangsregister getransporteerd wordt. (tijdstip t 1)· Op t2 
wordt 8

2 
even hoog gemaakt waardoor de lading verdeeld wordt over 
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B1 en B3" Oe lading die zich onder B3 bevindt wordt door het laag 

maken van B3 bij de lading in het uitgangsregister geladen. Oe 

lading die zich nu bevindt onder B1 wordt door het laag maken van 

B1 en TG1 naar 83 getransporteerd. We zijn nu weer terug in de 

beginsituatie. Als het uitgangsregister geladen is kunnen we de 

lijninformatie naar de uitgang schuiven. Nadat aIle informatie 

naar buiten toe is geschoven kunnen we het uitgangsregister met de 

nieuwe lijninformatie laden. 

3.1.3 Het CCO-uitleesreqister 

Oe lijninformatie die in een keer geladen wordt in het 

uitgangsregister wordt serieel naar buiten gevoerd. Oit gebeurt 

met een analoog schuifregister dat werkt volgens het CCo principe 

(charge coupled device = ladings gekoppeld element). Figuur 13 

~ffliI±L±IIl 
to 

~ I 
'1 ~ 
'~~ 
MASTER CLOCK 

{lSM"a. 

r 
- , r L_l 

[1 un 
J 1. . .J 1. 

1-'inII.., I 
INHI8IT ('.',2,,0. __ ...... 1 '''''' ______ _ 

"1 
(3,75MHII 

Ii!JZ 

""3 

1i!J. 

fig.13: CCO-uitleesregister 

laat de interne opbouw zien en de sturing van het vierfase 

CCO-register. Op t=to is.1 en +2 hoog, +3 en +4 zijn laag. Op 
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dat moment wordt het register geladen met de lading afkomstig van 

het buffer register. Door nu de elektroden afwisselend hoog en 

laag te maken volgens het tijddiagram zullen de ladingspakketjes 

naar rechts geschoven worden en uiteindelijk aan de uitgang 

tevoorschijn komen. De uitgang van het schuifregister wordt 

gevormd door een dubbele source volger. Een reset-transistor die 

gestuurd wordt met de OR puIs zorgt ervoor dat tussen twee 

ladingspakketjes de uitgangsspanning op een bepaald no" niveau 

(15V) komt te liggen. De ladingspakketjes komen als negatieve 

pulsen aan de uitgang tevoorschijn. 

3.2 Prattische uitvoering 

Zoals we in de vorige paragraaf gezien hebben is voor de 

werking van de resistive gate sensor een groot aantal 

stuursignalen noodzakelijk. De timing voor deze signalen is 

weergegeven in "technical publication 060·. (Ret datasheet geeft 

geen pulstijden). De stuurschakeling van de RGS kunnen we in 3 

blokken verdelen. Het eerste blok zorgt voor de opwekking van de 

pulsen voor de sturing van het read-out register. Een tweede blok 

zorgt voor de sturing van het lijnselectieregister en de 

lijnbuffer. Tenslotte is er een derde blok waarin de 

gelijkspanningsinstellingen zijn opgenomen voor de- afregeling van 

de RGS. 

3.2.1 Opwekking • pulsen 

In figuur 14a is de +-pulsgenerator weergegeven in blokvorm. 

De centrale klok wordt opgewekt door een kristal oscillator van 15 

MHz. Het kloksignaal wordt toegevoerd aan twee delers die ieder 

bestaan uit twee flipflops. De eerste triggert op de opgaande 

flank, de tweede op de neergaande. Met behulp van OF-poorten 

worden uit de uitgangssignalen van de delers de +-pulsen 

gegenereert. De delers worden gesynchroniseerd met een start/stop 

(inhibit) puIs, die toegevoerd wordt aan de preset ingangen. 

Tijdens een inhibit-puIs wordt het uitgangsregister geladen en een 

nieuwe lijn geselecteerd. De inhibit-puIs wordt daarom afgeleidt 
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van de horizontale synchronisatie-puls. Tenslotte wordt met 

behulp van een offset regeling het juiste "0" en "1" niveau 

ingesteld. 

divider r byL. 
15 MHz TTl/MOS 

oscillator 
I 

converter 

L divider 

by L. 
15MHz\ 

I 

fig.14a: Blokschema +-puls generator 
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fig.14b: Tijddiagram +-puls opwekking 
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3.2.2 Opwekkinq van de lijnselectie en lijnbuffer pulsen 

DC 

adjustment 

DC 

adiustment 

DC 

adjustment 

Ret blokschema voor de opwekking van de stuurpulsen voor de 

lijnadressering en het bufferregister is in onderstaand figuur 

weergegeven, met daaronder het bijbehorende tijddiagram van de 

diverse pulsen. Hierin zien we dat de 00 tIm 015 pulsen 

gegenereerd worden door een 16-bit schuifreqister, waardoor de 

H-puls geschoven wordt en waarvan de klokfreqentie gelijk is aan 

2,5 MHz. Deze ontstaat door de 15 MHz klok te delen door 6. De 

--
r--

r--

,....-
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fig.15a: Blokschema opwekking lijn-pulsen 

H-puls wordt opgewekt met behulp van een binaire teller en een 

flipflop. Door de flipflop te setten bij tellerstand 160=0 en te 

resetten bij tellerstand 18 krijgen we het signaal zoals die in 

het tijddiagram is weergegeven. De eerste teller levert ook het 

kloksignaal voor de tweede teller. Deze teller telt tot 3125 

waardoor aan de uitgang een 50 Hz beeldsynchronisatie signaal (V) 

ontstaat. Zoals we in de vorige paragraaf gezien hebben is de 

freqentie van de stuurpulsen P" P2, D1 en D2 een vierde van van 

de lijnfreqentie. Deze freqentie ontstaat door een johnsencounter 

te sturen met de lijnpuls H. De johnsoncounter wordt gereset 

indien de uigang 04 hoog wordt en bij een V-puIs. De RGS wordt 

hier gebruikt zonder interliniering. Dit houdt in dat aIleen B2 

en B3 van een stuursignaal voorzien moeten worden. 

-
---
-
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3.2.3 Afregeling 

In de tabel van figuur 16 zijn de diverse niveau's van de 

diverse ingangsignalen weergeven. Omdat de schakeling is 

opgebouwd met CMOS-Ie's en deze gevoed worden met 15 V, zijn voor 

het instellen van de uitgangsniveau's van de 0, B, + en S pulsen 

spanningsdelers gebruikt. Tevens zijn voor de B en,'1 pulsen een 

offsetregeling toegepast om het 0 en 1 niveau te verleggen. De 

spanningen op de ingangen TG1, RG I B1, INT, Rp' RG+ en OG zijn 

met behulp van potmeters ingesteld op de juiste waarde. B1 is 

ingesteld op +7 volt. 

pinna. designation function unit 

5 IN register input +20 V 

6 IG +TG2 input gate + transfer gate 2 0" V 

10 TG, transfer gate 1 +7· V 

11 GBl blocking gate -5 V 

16 RG- resistive gate, negative terminal -2 .... V 

17 INT integration gate + 10** V 

21 00 drain output source follower +2Oto+30 V 

22 

I 

NR n+ ·ring +15 V 

23 RO drain reset transistor +14 V 

24 OUT source output source follower - ... 
25 RG+ resistive gate, positive terminal +8"" V 

27 OG output gate +2 V 

28 SUB substrate (ground) 0 V 

CLOCK VOLTAGES (for pin arrangement see Fig. 13) 

pin no. designation function LOW HIGH unit 

.1 (/)4 -7 +2*" V 

• 

2 (/)2 ) ,"'" p ...... of -7 + 2*" V 
3 (/)3 read-out register -7 +2*" V 
4 (/)1 -7 +2** V 

7 B3 buffer 3 -5 +7* V 

8 B2 buffer 2 -6 +7" V 

9 8, buffer 1 -7 +7* V 

12 P2 P2 drive pulse 0 +15 V 

20 P, Pl drive pulse 0 +15 V 

13 °lB 01 B line selection pulse; register B 0 +10 V 

14 °2B 02B line selection pulse; register B 0 +10 V 

18 °2A 02A line selection pulse; register A 0 +10 V 

19 °1A 01 A line selection pulse; register A 0 + to V 

• 

15 SAISB starting pulse 0 +10 

i 
V 

26 0R gate connection, reset transistor 0 +7 V 

fig.16: Instelniveau's ingangsignalen 
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4 POSITIE-BEPALING VAN DE LASERSTRAAL 

Uit het videosignaal dat van de sensor komt moet de positie 

van de lichtbundel bepaald worden. De afmeting van de lichtbundel 

is zodanig dat een aantal seqmenten bedekt worden. Een verdere 

verkleining van de lichtbundel heeft tot gevolg dat de 

lichtintensiteit zeer hoog wordt waardoor er sterkere filters 

noodzakelijk zijn. Verder is door divergentie van de straal een 

kleinere bundel moeilijk te verwezenlijken. 

I I 8 -
I • It' f"'" I ti .1/ A ~~2 I 

'/ 11\.\ I 

" I N=R ,'/ I I 
I I ! : ! I , ' , 

C~ j : ,.;.0 

n~ \': I i 
, :9 I emeten 

\' ~J I 
: 

,I i / i/ I 

'\ "- ./ V I I 

" '1--t.-- :....~ ...... V I 
I ~ """1 I I I I T 

fig.17: Doorsnede lichtvlek 

V~~r de bepaling van de positie kan uitgegaan worden van het 

punt waarbij het videosignaal voor het eerst hoog wordt. (punt A 

in figuur 17) Een nadeel van deze methode ligt in het feit dat bij 

een grate doorsnede van de bundel een meetfout kan ontstaan bij de 

bepaling van de horizontale positie. 

lichtsterkte op segment A voldoende 

In positie 1 zal de 

zijn om gedetecteerd te 

worden. Verplaatst de bundel zich een half segment naar boven dan 

zal segment B gedetecteerd worden. Er ontstaat dus een fout in de 

bepaling van de horizontale positie die groter is naarmate de 

diameter van de lichtbundel grater is. 

Een betere methode voor het bepalen van de positie is die waarbij, 

uitgegaan wordt van het meest rechtse segment dat belicht wordt. 

De grootte van de laserstraal heeft dan geen meetfout tot gevolg. 
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4.1 Principe 

Voor de bepaling van het meest rechtse punt is het 

noodzakelijk dat de plaats van de donker-licht over gang van de 

vorige lijn vergeleken wordt met die van de nieuwe lijn (indien 

deze aanwezig is). Ligt de overgang in de nieuwe lijn meer naar 

rechts dan in de vorige lijn dan is het punt (e) dus bepaald. Het 

is nu ook vrij eenvoudig het midden van de bundel te bepalen door 

ook de licht-donker overgang te bepalen (punt D), deze bij punt e 
op te tellen en tens lotte door twee te delen. 

4.2 Praktische uityoering 

In figuur 18 is het blokschema van de positiedecoder 

weergeven met in figuur 19 het bijbehorende tijddiagram. We 

hebben de beschikking over vier klokpulsen afkomstig van de 

resistive gate sensor. Dit zijn respectievelijk: 

- De + - puIs. Oit is de klokpuls van het uitgangsregister van de 

RGS. De freqentie hiervan is gelijk aan die waarbij de segmenten 

geselecteerd worden. 

- De inhibit-puIs. Deze heeft een freqentie gelijk aan de 

lijnfreqentie (15625 Hz) 

- De Sa/b puIs. Deze ontstaat bij het begin van elk nieuw beeld. 

- Analoog videosignaal. 

Met behulp van een comparator worden de licht-donker overgangen 

bepaald. Bij een bepaalde lichtsterkte slaat de uitgang van de 

comparator om. 

De schakeling bevat 3 tellers. Oeze hebben de volgende functie. 

Teller 1: Deze telt de +-pulsen (dus horizontaal) tot dat er een 

donker-licht overgang optreedt (begin bundel).· De teller wordt 

bij het begin van elke lijn gereset. 

Teller 2: Deze telt ook de + pulsen maar stopt bij een 

licht-danker overgang (eind bundel). Oak deze teller wordt bij 

het. begin van elke lijn gereset door de inhibit puIs. 

Teller 3: Deze heeft als klok de inhibit puIs en telt dus het 

aantal lijnen. De teller wordt bij het begin van een bundel 

gereset door de SA/B-puls. 



cI 

,..----4 .. topTELLERl 

R 

R 

stb 

van rj .3.75MHz 
RGS inhibit: 15625Hz 

S~ ; 50Hz 

LATCH 

Cout FULL ADDER 

86- 80 

horizon tall': pOliitie 

COMPARATOR 

A<B A: 8 A>8 

inhibit 

TEllER) 

vl':ftikall': po .. itie 

Q 0 .r _-r- .. , C 

C 

videO _ 

inhibit 

o n o o o o 

Ultg:ong n n n 0 comp. 

I 
I 
I 

AcB 0 I I D Il I 
I 

A:B n ! I I I I D IV 
en 

I 
I 
t 

A~~ 
j 0 n I 

t , 
I 

lIlrobe \ I l:oteh 

----delay' 

Q A ___ ---I.I 

CB_-----ln~. '----_DL--L--_...I---'--_+----L--~_'__ 
QC ________________________________ --J 



27 

De comparator vergelijkt de tellerstand van teller 1 met de inhoud 

van de latch. Is de tellerstand groter of kleiner dan de inhoud 

van de latch en is het videosignaal hoog, dan wordt de tellerstand 

in de latch geklokt. De tellerstand is dan gelijk aan de inhoud 

van de latch en de toestand is dus stabiel tot het begin van de 

volgende lijn. Dit houdt dus in dat in de latch steeds de 

overgang van de laatste lijn zit. Omdat de bundel eerst groter 

wordt, wordt de inhoud van de latch steeds kleiner. (A(B uitgang 

wordt steeds hooq) Indien de bundel zijn grootste doorsnede 

bereikt heeft en vervolgens steeds kleiner wordt, wordt bij de 

volgende lijn de A>B uitgang hoog. Dit signaal zorgt ervoor dat 

de inhoud van teller 3 (vertikale positie) in het ingangsregister 

van poort A van de microprocessor wordt geklokt met behulp van de 

strobe-puIs. Tevens zorgt deze puIs ervoor dat de som van teller 

1 en teller 2 gedeeld door twee in ingangspoort B van de uP wordt 

geklokt. De optelling gebeurd met twee fulladders (ICS en IC10). 

Een tweedeling ontstaat door in plaats van de uitgangsbits BO-B7, 

de bits B1-B7 en het carry-bit aan de ingangspoort toe te voeren. 

De uitgangswaarde mag pas in het ingangsregister geklokt worden 

als teller 2 gestopt is. Daarom worden twee flipflops toegepast. 

De eerste houdt de A>B puIs vast, de tweede de puIs die ontstaat 

bij de licht-donker overgang. Indien beide uitgangen hoog zijn 

ontstaat er een strobe puIs. Een probleem hierbij is echter dat 

bij de eerste lichtpuls er al een A>B signaal optreedt doordat de 

inhoud van de latch nog 0 is (gereset bij het begin van elk nieuw 

beeld). Om dit te voorkomen is er voor gezorgd dat er eerst een 

A(B signaal op moet treden voor een A>B signaal. Dit gebeurt door 

het setten van een flipflop door een A(B signaal. De AND-functie 

van de uitgang van de flipflop met de A>B uitgang zorgt dan voor 

het strobe signaal. 

Om geen timing problemen te krijgen die kunnen ontstaan indien er 

al een strobe-signaal ontstaat terwijl de uitgang van de tellers 

nog niet een stabiele toestand hebben, wordt het strobe-signaal 

vertraagd met behulp van one-shots (bistabiele multivibrator). De 

uitgang hiervan wordt gedurende een bepaalde tijd (instelbaar met 

R en C) hoog na een klokpuls. Tevens wordt ervoor gezorgd door de 

uitgang terug te koppelen naar de ingang dat er per beeld maar een 
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keer een strobe puIs kan optreden. 

Voor het binnen halen van de gemeten X- en Y-positie wordt 

een 8255 PPI (programmable peripheral interface) gebruikt. Deze 

bevat 3 8-bits poorten die zowel als ingang of als uitgang 

geprogrammeert kunnen worden. Met poort A wordt de Y-positie 

binnen gehaald, met poort B de X-positie. Beide poorten moe ten dus 

als ingang geprogrammeerd zijn. Het tijdstip dat de data die op de 

ingang van de poort staat ingeklokt wordt, wordt bepaald door het 

strobe-signaal. Indien dit laag wordt, wordt de informatie die op 

de ingang staat in het register geklokt. Indien dit gebeurt is 

wordt de IBF (input buffer full) uitgang hoog ten teken dat er 

nieuwe data aanwezig is. Door deze uitgang op een van de interrupt 

in gang en van de interrupt controller van de ~P aan te sluiten 

wordt ervoor gezorgd dat zodra er nieuwe data klaar staat er een 

interrupt optreedt. 
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5 STURING VAN DE ACTUATORS 

De gewenste positie wordt in binaire vorm uitgegeven door de 

microprocessor in een X- en een Y-coordinaat. Deze kunnen zowel 

positief als negatief zijn. De binaire waarde wordt door een 

digitaal-analoog converter omgezet in een analoge spanning. Uit de 

analoge X en Y waarde worden de vier signalen bepaald voor de 

sturing van de piezo's. Dit zijn respectievelijk X+Y, X-Y, -X-Yen 

-X+Y. De uitgangssignalen van deze schakelingen worden versterkt 

met behulp van hoogspanningsversterkers am tens lotte aan de vier 

actuators toegevoerd te worden. (zie bijlage 1). 

5.1 De digitaal-angloog converter 

Voor de digitaal-analoog omzetter is een DAC 08 gebruikt. 

Deze levert een uitgangsstroom die afhankelijk is van de 8-bits 

binaire waarde aan de ingang. Het uitgan~sbereik wordt ingesteld 

met de referentiestroom die aan pin 14 toegevoerd wordt. Bij een 

-1SV 

krijgen we aan de uitgang een 

mAo Deze stroom wordt door de opamp 

cs;:J---,--....+15 V 

Iofts:et 10k 

lout 

lk2 
6 Uout 

~-.t.._....; 

fig.20: Schema analoog-digitaal omzetter 

schakeling omgezet in een spanning. Omdat we aan de uitgang ook 
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neqatieve waarden willen uitqeven bij negatieve inqanqswaarde 

wordt het meest significante bit geinverteerd. Bovendien is een 

offsetreqeling toegepast om de uitgangspanning op 0 te regelen bij 

een ingangswaarde van O. We krijgen dan de volgende 

omzettingstabel: 

Code aan de 
! 

Code toegevoerd rout Uout 

ingang aan de DAC (mA) (V) 

0111 1111 1111 1111 -1.992 9.922 

0110 0000 1110 0000 -1.750 7.500 

0100 0000 1100 0000 -1.500 5.000 

0000 0000 1000 0000 i -1.000 0.000 

1100 0000 0100 0000 -0.500 - 5.000 

1000 0001 0000 0001 -0.008 - 9.992 

1000 0000 0000 0000 i 0.006 -10.000 

5.2 Optelschakeling en aftrekschakeling 

Voor de sturing van de vier actuators zijn vier verschillende 

stuursignalen noodzakelijk. Dit zijn respectievelijk de signal en 

X+Y, X-Y, -X-Yen -X+Y. De siqnalen X-Yen -X+Y worden qevormd 

door een aftrekschakeling. Het signaal X+Y door een 

optelschakeling met niet-inverterende uitgang. 

door een optelschakeling met inverterende 

Het -X-Y siqnaal 

uitgang. De 

schakelingen zijn samen met de overbrenginqsverhoudingen in 

onderstaand figuur weergegeven. Het uitgangsbereik wordt weer 

gekozen van -10 tot +10 volt. Hieruit voIgt dat de helft van de 

ingangsspanning aan de uitgang verschijnt respectievelijk positief 

of negatief. 
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Aftrekschakelinq: 

x 
-X+Y 

Y 

fiq.21a. 

Overdrachtsfunctie 

H· . 1 1 1 
~eru1t vo qt R2 = 2 R1 R4 = 2 R3 

We kiezen voorR1 en R3 10 kQ en voor R2 en R4 dus 5 kQ. (10k//10k) 

Inverterende optelschakelinq: 

X 

Y 

fiq.21b. 

Overdrachtsfunctie 

':>--'-- - X - Y 

1 
Uo = - '2 

Hieruit voigt: R1 = R2 = 2 R3 
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Optelschakeling: 

x 

>---r-- X-t Y 

fig.21c. 
R4 + RS 

Overdrachtsfunctie Uo = RS 

R4 + RS R1 R3 
R5 (R1R3 + R1R2 + R2R3 ) . y 

U =lx+ 1 y o 2 2 
Hieruit voIgt R1 = R2 = R3 = RS = 2 R4 

R1 = R2 = R3 = R5 = 10 kQ R4 = 5 kQ 

5.3 Hoogspanningsversterker 

De hoogspanningsversterker die hier gebruikt wordt is een 

klasse A versterker met een emittervolger als uitgangstrap. (zie 

figuur 22). De eindtrap wordt gevoed met twee spanningen namelijk 

825 en 800 volt. De spanning van 800 V verkrijgen we door 

een wisselspanning van 560 V dubbelzijdig gelijk te richten en 

af te vlakken met een dubbel filter (zie figuur 22). 825 V 

verkrijgen we door bij 800 V een spanning van 25 V op te tellen. 

Hoewel de inwendige weerstand van de piezo's zeer groot is, vormen 

de piezo's toch een grote belasting voor de versterker. Dit is 

het gevolg van de grote capaciteit van de piezo. De capaciteit 

van een piezo bedraagt circa 7.62 pF. Door de parallelschakeling 

van 13 elementen verkrijgt men een totaalcapaciteit van 556 nF. 

Dit houdt in dat bij het toenemen van de freqentie de stroom ook 

toe neemt. Bovendien is de uitgangstroom 90 0 uit fase met de 
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fig.22: hoogspanningsversterker 
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r:OI.LlMATOR PEN 

"if coll,mator pen COL13A is ll'H.i fo, rt .,J:llg ""plications such as: data retrieval, video·audio disc 
""',c.atiOns, optical memories, security SystBtnS etc, ,., 
'ce pen is mounted in a non· hermetic encapsulation, specifically designed for easy alignment in an 

.',cal read or write system, "nd consists of a lens system and a laser device. The lens system collimates 
:~; I~ verging laser light. The wavefrunt quality is diffraction limited. A cylindrical lens is used for 
•• ;rection of the astigmatism of the laser. 
:._. -,:)using is drcular and r-reci;,ion manufactured with a diameter accuracy between + 0 and -11 11m. 

.1JICK REfFRENCE DATA 

.. ~~,jt pow<!r ¢e 

.,[,: at output power \"e = 2 mW and temperature 0160 DC 

.'. , .. 0 ength at peak emission A:)K 

;\ ",·'.ont lorm (:'f !:Jundle (non·convergent) 
~ .ergence 

typo 

< 

2 mW 

175 rnA 

820 nm 

0,3 mrad 
-----~----- ..... ~---..... -----------------

~tECHANICAL DATA Dimensions in mm 

," I 

---
pin 1 laser 

crystal 
, (Jong.-st! 

o • / . \ 

,.t.1SS 

:"~Centricity 

\~:~t,lng 

'.'ouoting 

';ccessories 

",AR!~'NG 

P'" 2 lpm 3 
Ishort~st) , 

max. 8 9 

angle between the mechanical and optical axis": 10 mrad 

type number CQL13A and serial number 

on a p.c, board by means of a specifically designed connector 

the pen is supplied with a connector 

7ZIHiYS5 

THE LASER AND CONSEOUENTL Y THE COLLIMATOR PEN HAS POSITIVE 
POLARITY ON THE CASE. 

Bijlage B: Datasheet collimator-pen 

CH/,kr,c I I. R 1ST ICS 

rV~e-~! ... t!: > <.i COfiditiuns 

Clillidtuln d• I\~(ll rf 1 (vt:.: t'U'fl"j t 5 90' h . 
, ." I ", '" Y .. io, atmosp enc pressure. Housmg t"mpprature of the [Jen 

5 60 0 C 
[Iectl ieal 

O.,tical 
iI.c. operation, optical feedback drive and protection against transients 

un!, Ihe radialioli in a bundle with a diameter 015,4 mm is relevant 

Optical data 

Output f1l'w~r 

Spect,al 
wavelength 
ual}<i',"drh 
WJ\I€lt n,jlh drift 

BU'ldle properties 
dirr,~nsion 

will/ehont form 
aberratio:,. 

polarization 
polarization ratio 

Intensity distribution 
transversal mode 
longitudinal mode 
symmetry 

ripple 

filling ratio Irim/lmax 

lPe max, 2 mW (see Fig. 4) 

A 820 t 10 nm 
AI. < 4 nm {see note; 
AA/ A T approx. 0,25 nm/K 

(,5,4 mm 
plane, non·convergent dive'\lenve < 0,3 mrad 
var 'ance of wavefront with respect to the 
Gaussian reference sphere is less than 
A '/300 
plane 
typo 35 : 1 

TEoo·fundamental 
see note 

variation of optical power in the four quadrants W 
(see Fig. 2; typ, 20"u 0'1 

local value of the intensity < 15% or'the 
smooth value 
>0,17 

Note: the number of iongitucltnal modes is related to the spectral width, 

E lectrica I datil 

Current 

Fig. 2. 

at ¢e = 2 mW and Til 60 0C 

Drive voltage V d 

Resistance between collimator 
pl'n and connector al 10 rnA 
max. 20 mVpp and 1 kHz ' 

0( 175 mA 

<5V 

.;; 12 mfl 



,.,)7 ",)/OD£ (see Fig. 5) 

30 V 

C/1ll,BAClERISnCS 

,'.",::0r di(liic sensitivity Iratio of photodiode 
• 'CUII el,l tu upti"al power emitted by collimator pen) 

Jl ¢e 21l1W 0,1 AiW 

Dill" rc.efSC current 
at VA;15V 

(?;J"citance 

'" VR = 0 

< 10 nA 

< 5 pF 

trJViRONMENT Al TESTS 

~.,., 'Ievice meets all specifications mentioned below 2 hours after each test. During these tests the 

z:ll:,molor pen is not operating. 

... -- ---"---.-
:25t 

~dpid change 
. of temperature 

rh' heat 

C01d 

Jdmp heat, 
swady state 

Damp heat, cyclic 

Shock 

8ump 

Cleaning test 

in 

IEC68·2·14. 
test Na 

IEC68·2·2. 
test Be 

IEC682·1 
test Aa 

IEC68·2·3 
test Ca 

IEC682·30 
test Db 

IEC68·2·6 
test Db 

IEC68·2·27 
test Ea 

IEC68·2·29 
test Eb 

conditions 

-25 0C to 25 0C to 7'J oC ~" ;,:" oC; dl,·,:ion of 
each exposure 30 min and 10 cycles in total 

Temperature: 70 0 C 
Duration: 7 days 

Temperature: -25 °C 
Duration: 7 days 

Temperature: 40 0 C 
Relative humidity IR.H.l: 90-95% 
Duration: 42 days 

Temperature/R.H. 
45 0 C/loo% (12 h) to 
25 0 CI 85% il2 h) 
Duration of one cycle: 24 hours 
Number of cycles: <12 

Frequency range: 10-55 Hz 
Amplitude: 0,75 mOl 
Duration: 6 hours 12 h in each of directions! 

Pulse shape: half·sine 
Pulse duration: 11 ms 
Peak acceleration: 981 m/s 2 

Number of shocks: 10 in each of 3 directions 

Pulse duration: 6 ms 
Peak acceleration: 390 mIs' 
Number of bumps: 1000 
Axes of direction: 6 

The cylinder lens at the side of the long conjugate is cleaned 100)( with a small 
piece of cotton wool, soaked in a 45-95% solution 01 ethyl·alcohol in water, 
attached to the end of a small stick. 

oV--~------~--~~~----'+---~----~---------r----~~ 

1 32..(79 
·cava 

• + 

410.F 
125VI 

6,81o"H 

560.! I~~l 

BO.40 

'COOI~~_ 

330 
!l 

• Ten·turn. Zero position is at 0,58 r",elution. Each revolution is equivalen, to 500 IJA monitor diode 
current. 

Fig. 3 R"commended control circuit . 

OPERATING PRECAUTIONS 

Semiconductor lasers in aeneral are easily damaged by overdriving and transients. Electrically, the laser 
diode is a very reliable device and can easily withstand current surges of several amperes. Optically, 
however, the diode laser is more susceptible to damage because of the extremely high optical flux 
density passing through both facets, while in operation. By overdriving or transients to the laser, even 
for pulses in the nanosecond region, the optical flux density can rise to unacceptible values i 10 to 
100 MWicm 'L causing 'lradual or cdtastrophic degradation of the laser facets. 
Current transi""t. should therefore be carefully avoided; they decrease the laser life time. 

CAUTION 

Aluminium ;;;alliJ'n arsend;; laSllf! ~mit radi.{,on which is invisible to lhe human eye. When in use, do 
not 1001<. ciir,'c{! I HHO the device, Direct viewing of laser Ii!lht at clost! ranges, especially in conjunoo<, 
with co!lin'dtlr19 :~~St:'l, may cause e I" damage. 

The ,h,y;,;.! m~et; thi! requirem~!lts of sakt,; clJss 38 of the international standard cude. 
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Bijlage D: Datasheet resistive gate sensor 

RESiSTIVE-GATE SENSOR 

The res;sti\ie"\1~;_f' :,,,,,sor {RGS) is a CCD iCnarge Coupled Device) semiconductor sensor comprising 
300 (vertka!) x :00 (horizo;ltal) photosE:nsitive elements. The sensor has a picture diagonal of 7 mm 
corresponding to the 5",-,,,r-8 format, high blue.;ensitivity, and with 60 000 picture elements, a 
relatively small crystal face (about 42 mm2). It is particularly well suited to applications in surveillance 
equipment and in measur"ment cameras. 

The charge reac!-out function makes use of the P2CCD principle. The sensor is supplied in a 26·lead 
01 L ceramic package sealed by a glass window. 

FUNCTIONAL DESCRIPTION 

Figure 1 shows the layout of the sensor. It comprises thnle function areas: a matrix of photo$ef'$itive 
elements and polycrystalline siiicon integration electrodes, two line addrE'z registers A and B (for odd 
dnd even numbered lines respectively), and a P2CCD read-out register. 

The picture eiemeflts forming the matrix have a centre·to-eentre spacing of 14 ~m vertically, and 28 SJlTl 
horizontally. 

300 
LINE , LINE 

1 

ADDRESS l 300.200 AODRESS 
l 

REGISTER l MATRIX REGISTER , 
A 

, 
8 

1--------------200 

BUFFER 

vo .....r--lJL.._P_2_CC_O_R_EA_O_-_O_U_T_-, ~ REGISTER 

Fig. 1 Schimatic representation of resistiveilate s.:nsor. 

CAUTION 

The resistive-gate sensor is a MOS device which can be destroyed by static charging of the gates, 
Always store the dellice with short'circuiting ciamps or on conductive foam plastic. When cleaning the 
glass window always use alcohol or acetone. Rub the window carefully and slowly. Dry rubbing of the 
window may cause static charges which can destroy the device. 
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fUNCTIONAL DESCRIPTION (continued) 

V~I t ito" I charge transfer, i.e. line transfer, takes place along n-diffusion chdl.nds cun!' oiled by re,;stive 
gates (RG) of polycrystalline silicon (see Fig. 2). Each line passes to a buffer register a,.d is ti Ii,n re~d out 
using a P'CCD shift register. To prevent leakage currents between non~active and .Jcti"" ,egions, the 
entire circuit is surrounded by an n+ -type conductive ring. 

integration Itie:ctrode 

insulati.;>n 

nUl" 

Fig. 2 Matrix structure. 

The matrix itself is covered with an opaque aluminium screen with openings of 6 I'm wide over the 
picture element columns. 

Line addressing 

A pair of two-phase, dynamic MOS shift registers (see Fig. 31 - "olltrolled by clock pulses :', And P2 -
are used for line addressing (registers A and BI. Each line has d M(l:~ transistor associated with it, line 
selection taking place by means of negative pulses (0, and D21 appFed to the transistor sources. These 
are normally held at a positive voltage VINT, but during a pulse. the \ioltage drops to zero, allowing the 
charges constituting the line to pass from the integration elements to the conduction chanllels, .lnd 
thence to the buffer register. As each stage of the line address registers supplies two lines, pulse~ ",. i'2. 
0, and 02 work at % line frequency (see Fig. 4). A start pulse S (SA = 56. whioh may be the same as 
the trigger pulse for the video monitorl resets the MOS shift registers after ever'l( 312 lines. 

PHILIPS 
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DIA ------------~~_1----------~r_~~

D2A ------------_1---i--~------_4~_4~~r_---

INT----------~~r_--~~r_--~--~--~--~----

'Z.'8S 

Fig.3 Line addressing circuit (register A) . 
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U IJ 

U 
U 

U U 

118(;184 I 

Fig. 4 Timing diagram for line addressing. 
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FUNCTIONAL DESCRIPTION (continued) 

Buffllf'-regi~ 

Charge transfer through the buffer register is controlled by five electrodes (Fig. Sa). 

Figure 5b shows how the potential contour (;jI) is varied for direct line-by-line read-out of picture 
information (1 st field), The first transfer gate TG" the fim buffer electrode 81, and the buffer splitting 
electrode B2 are switched w as to allow the third buffer electrode B3 to take over the charge packets, 
At the same time, transfer gate TG2 separates the buffer area from the read-out register. At the end of 
each line period, charge collected under 83 transfen to the read-out register. During this transfer period, 
the potential at 82 is reduced to prevent charge flowing back to B\, Figure 6a shows the pulse sequence 
for direct read-out. 

For a flicker·free image. the second field is productod by a kind of interlacing. this is done by mixing the 
adjacent !inAs of the second field - e.g. % (line 1 + line 2). !'!t (line 2 + line 3) etc, Figure 5c shows how 
the pot~tial contour across the buffer register is varied for interlaced read-out. and Fig, 6b shows the 
pulse sequence for the second field. (This is ju~ one of the possibilities to produce an interlaced picture), 

lal 

Ibl 

r-' 
t ... ---" 
I • 
I I 
o I 

I 

r--l[r-·---rr ~ ! t ----'0 
Vr l I ! ----

... _ ~ l'Z&al ltd 

!.) 

Fig. 5 la) buHer structure; (b) potential contour for direct read·out; 
Ie) potential structure for interlaced read·out. 
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83 n ~ 
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Fig,6 Timing diagrams; (a) for direct read-out; (b) for interlaced read-out. 

Read-out regi~er 

The lines are read out by a four-phase P' CCO register with reset and two-stage source follower output 
(see Fig. 71. Figure B shows the pulse sequences for drilling the P'CCD register, the pulses being derived 
from is 15 MHz master oscillator. Input to the register is by way of an n+-diffusion region, and an 
input gate connected to the transfer gate TG2' An output gate connects the output electrode (()4 of the 
p2CCD to the follower stage, 

8 R 

p 2 cco L 

. J~M:: 
'0' 
J:" )186!1I0 
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FUNCTIONAL DESCRIPTION (continued) 

MASTER CLOCK 
115MHd 

1_ 'inh? 
----~I -,~. ______________ __ 

Fig. 8 Timing diagram for line read1lut. 

RATINGS 

Limiting valu~ in accordance with the Absolute Maximum System (lEC 134) 

Voltage between clock pulses and gat~ 

Voltages with respect to substrate 
clock pulses and gat~ 
input terminals 
sources and drains 
pin 22 INR) 

Storage temperature range 

Operating crystal temperature range 

1lMlBS 

max. 30 V 

-30 to +30 V 
Oto +30 V 
Oto + 35 V 
Oto + 15 V 

-25 to + 125 0C 

-25to +55 0 C 

~"".-... -.-., -"_ .. __ ._------_ .. _--

c( 

~ o 
III 
..I 
II. 

! ... 
Z 
III 

~ 
..I 
III 
> 
III o 

SENSOR CHARACTERISTICS 

Tcr = 25 0 C; tint'" 20 ms 

Number of picture elements 

Picture area 

Picture element size 

Capacitance of clock pulse phase 

Output transistor source r~istance 

Typical saturation output voltage 

Typical dark current 

TVPical transfer characteristic 

Typical spectral response 

Transfer loss of P2 CCD read·out register 
per shift action 

Dynamic range 
Vo sat/d.c. component of dark signal 

Output voltage at a sen~r illumination 
of 1 lux (colour temperature T c '" 2856 KI 

Output signal non·uniformity 
(% of top-white) 

Modulation transfer function (mtfl 

t--"""" 

1'--

/ o 
o 

1-' 
I 

1/ 

/ 
/ 

lL 
/ 

10 

1286181 , 

-f-

L 1-
/ 

/ 

I 

.. -~ 

20 

Fig. 9 Typical transfer characteristic; T c 2856 K. 

300 vertical x 200 horizontal 

4,2 mm x 5,6 mm 

14 I'm x 28 jJm 

0,1 nF 

10kfi 

Vo sat '" 1500 mV 

Id<3 nA 

se~ Fig. 9 

see Fig. 10 

< 2 X 10-5 

> 200: 1 
typo 300: 1 

50mV 

< ± 3,5% 

see Fig. 11 

600 800 1000 1200 
llnml 

Fig, 10 Typical sp.,-,;tral response. 
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SPURIOIJS SIGNAL SPECIFICATION 

Test conditions 

20 

Fig. 11 Modulation transfer function (mtfl 
with NIKKOR 95 mm; 1: 2.8; diaphragm 5,6; 
Te" 2856 K; infrared filter KG3 (4 mm) . 

The RGS is focused on a uniformly illuminated two·zone test pattern (see fig. 12), the length and 
height of the centre zone (1) being equal to 50% of the monitor screen size (2). 

I 
50 °'0 100 °/. 

:---2 ~1----l ... _1 I 

Fig. 12 Two-zone test panern. 

The illumination of the sensor is adjusted to 50% of the saturation illumination (100% rop white). 

Monitor set-up and contrast control adjusted for faint raster when the RGS is capped ard for non· 
blooming bright raster when the RGS is uncapped. 

Under the above conditions, the number of blemishes per lone, which are visible in the monitor 
picture, will not exceed the limits given below. Both black and white spots must be counted unless 
their contrast is less than 50% of peak white as observed on a waveform oscilloscope. 

July 1983 PHILIPS 

max. number of defect pixels maximum total 

lone 1 zone 2 zones 1 + 2 
.. 

2 4 5 

4 8 10 

A-quality de"jces are rejected for line and column defects; B-quality devices are rejected for line and 
column defects in zone " in zone 2 one column defect is allowed. 

PHILIPS 

.. 
w 
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°2A 
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D,s RG-

°28 SA'Sa 

Fig. 13 Pinning diagram; top view. 

( 

10 July 1983 ( PHILIPS 

D.C. PIN \lOtT AGES Ibr pin B'rong.:ment see fig. 13\ 

~'"-. --- ,~~--"-- ------------
pin no. designation function 

5 IN register input +20 

6 IG +TG2 input gate + transfer gate 2 o· 
'0 TG, If ansfer gate 1 +J* 

11 GSl blocking gate -5 
16 RG- resistive gate, negative terminal -2'· 

11 INT integration gate + 10'· 

21 00 drain output source follower +20 to +30 

22 NR n+ -ring +15 

23 RD drain reset tra'l$istor +14 

24 OUT source output source foilower .. 
25 RG+ resistive gate, positive terminal ~8" 

27 OG output gate +2 

28 SUB substrate (ground) 0 

CLOCK VOLTAGES /for pin arrangement see Fig. 131 

I pinno. 

I 
designation 

11uC<t'M i~~W 1'2~~-, 
04 i dock phases of 2 i ~ . -7 I + 2-. 

3 03 I read-out register j -7 + 2"" 
4 0, -7 + 2"" 

7 B3 buffer 3 -5 + 7· 

B B2 buffer 2 -6 + 7· 

9 8, buffer 1 -7 

I 
+ 7· 

12 P2 P2 drive pulse 0 +15 

20 P, P, drive pulse 0 +15 

13 O'B 0, B line selection pulse; register S 0 + 10 

14 °2B 02B line selection pulse; register a 0 +10 

18 °2A D2A line selection puis>:; register A 0 +10 

'9 O'A O'A line selection pulse; register A 0 +10 

15 SAlSa starting pulse 0 +10 

26 Gfl gate connection, reset transistor 0 +7 

• Direct line--by·line read-out only. Other voltaQe$ needed for interlaced read-out • 
•• Reference value; individual adjuitment often leads to bener resulu. 
... Source resistance 10 kn. 

PHILIPS '1 (JUlY 1983 
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Bijlage E: Totaalschema schakeling voor RGS 
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