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Samenvatting 

Tegenwoordig is pinnen bij een bank of pinautomaat de gewoonst j zaak van de 
wereld geworden. Het gebruikers gemak en betrouwbaarheid kan ~chter verder 
verbeterd worden. De huidige pincodes kan men vergeten en door ~ edereen 
ingevuld worden, daarom wil men identificatie aan de hand van de I 
vingerlijnstructuur gaan toepassen. Deze kan niet vergeten wordeq en is voor 
iedereen uniek. In dit verslag wordt een methode beschreven waartnee een 
opname van de vingerlijnstructuur kan worden gemaakt. 
Bij het maken van een opname legt men de vinger op de folie van een 
aandrukplaatje •1

. De basis van het aandrukplaatje is een glasplaatje met daarop 
achtereenvolgens een laagje elastomeer en een folie. 
Vervolgens wordt de folie van het aandrukplaatje tijdens indrukking optisch 
gescand via een bepaald scanpatroon. Het aandrukplaatje is bij TNO 
ontwikkeld. De vervormingen die optreden in het aandrukplaatje werden eerst 
onderzocht. Daarna werd onderzocht op welke wijze een opname yan het 
aandrukplaatje gemaakt kan worden. Vervolgens werd een methode bedacht en 
getest voor het detecteren van vinger lijnen. De volgende stap was

1 

het 
bedenken van een geschikt scan patroon waarmee in één scan zov~el mogelijk 
informatie over de vingerlijnstructuur gemeten kan worden. Dit scanpatroon 
wordt gegenereerd door een galvanometerscanner die op een slede staat. 
Vervolgens volgt een analyse van het optische ontwerp en een analyse van 
afwijkingen die ontstaan door translatie- en rotatie fouten van de slede. In het 
laatste hoofdstuk wordt de opbouw van de scanner besproken en r orden de 
belangrijkste onderdelen vermeld die toegepast kunnen gaan worden bij het 
vervaardigen van de scanner. 

* 1 zie hoofdstuk 2.1 voor informatie over opbouw van het aandrukplaatje. 
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Inleiding 

Het pincodesysteem is tegenwoordig niet meer weg te ~enken uit het dagelijks leven. Voor de 
gemiddelde gebruiker is het een goedwerkend systeem. Het systeem zou betro wbaarder zijn als 
de pincode uit meer dan de huidige vier cijfers zou bestaan, echter voor een gr~te groep mensen is 
het onthouden van de vier cijferige pincode al een probleem. Ook komen steed~ meer soorten 
pasjes ( chipper e.d.), waarbij codes onthouden moeten worden. 1 

De gebruiksvriendelijkheid kan vergroot worden als er gebruik gemaakt wordtf an een 
identificatiesysteem waarbij geen codes onthouden moeten worden. 
Een vinger identificatie systeem kan het bestaande pincode systeem vervangen. Bij dit systeem 
wordt een opname gemaakt van de vingerlijnstructuur. Vervolgens wordt uit d opnamegegevens 
een code gegenereerd. Deze code wordt opgeslagen op een pasje. Het opslaan wan de code op het 
pasje gebeurt eenmalig, bijvoorbeeld bij een bank. Bij elke transactie bij een ge~Clautomaat wordt 
een nieuwe vingerscan gemaakt en de dan gegenereerde code vergeleken met ~e code die op het 
pasje staat. Alleen als de codes overeenkomen zal de transactie doorgang kunn~n vinden. 
Vanwege het feit dat iedereen een unieke vingerlijnstructuur heeft en de vingerlijnstructuur in 
tegenstelling tot pincodes niet overdraagbaar is, zal de betrouwbaarheid groter r zijn dan die van 
een systeem met pincodes. Bovendien kan de code niet vergeten worden. 

In het patent van de heer van Ruyven, zie Ref [2], wordt een methode bescbrer en waar met 
behulp van informatie over de vingerlijnafstanden een code gegenereerd kan wC>rden, met behulp 
van een aandrukplaatje, die de huidige pincode kan vervangen. J 

In de folie van het aandrukplaatje, dat bij TNO ontwikkeld is, ontstaat tijdens ~drukking door de 
vinger een afdruk van de vingerlijnstructuur. Het aandrukplaatje transformeert tie vingerlijn 
structuur van de echte vinger naar een structuur in een reflectieve folie, waarin jde vingerlijn 
structuur herkenbaar is. Omdat deze folie in tegenstelling tot de vinger goede reflectieve 
eigenschappen bezit, kan er een betrouwbare optische opname methode on:teld worden, 
waarmee de vingerlijnafstand gemeten kan worden. Dit is tevens het doel van eze opdracht. 

Omdat de weg die leidde tot het ontwerp van een opname systeem afhankelijk 

1 

as van de 
tussentijdse onderzoeksresultaten is de volgende werkwijze gehanteerd: 
Om te beginnen is een kort onderzoek verricht naar de werking, kosten, kwalitf it en leveranciers 
van de op de markt verkrijgbare vingerscanners. Uit dat onderzoek blijkt dat dr betrouwbaarheid 
van veel systemen te laag is om als vervanger te dienen voor het 4-cijferige pj· ode systeem en dat 
er dus behoefte is aan een betrouwbaarder vinger identificatiesysteem. 
Vervolgens is er onderzoek verricht naar de wijze waarop de vingerlijn structu r getransformeerd 
wordt door het aandrukplaatje. Met behulp van deze informatie is een method~ bedacht voor het 
maken van een opname van de vingerlijn structuur. Een opname systeem waarli>ij met een smalle 
lichtbundel het oppervlak afgetast wordt, blijkt geschikt te zijn voor dit doel. ~ ~rvolgens is 
onderzoek verricht naar het toe te passen scanpatroon en de wijze waarop lijnfstande gemeten 
kunnen worden. Nadat de meest geschikte opname- en detectie methode bekend waren, is 
vervolgens onderzoek verricht naar de opbouw van de scanner en afwijkinge~ f ie optreden tijdens 

het scannen. ~ ~ l 
VwJ VV+J /Jue4'Vo rX.. rf\p I 
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1 Op de markt verkrijgbare vingerscanners 

1.1 Introductie 

De laatste jaren zijn de ontwikkelingen op het gebied van biometrische •· .......... ~ ..... "'~"'"' mogelijkheden 
enorm toegenomen. Dit geld vooral voor identificatie waarbij gebruik gemaakt van de 
vingerlijnstructuur. Op dit moment zijn op de markt al leveranciers die aanbieden. 
De scanners zijn in vele uitvoeringsvormen verkrijgbaar, ze worden zowellos al 
aangeboden. 
Het aantal toepassingen voor vingerscanners is de laatste tijd flink gegroeid. 
voor toegangscontrole en andere vormen van sleutel-, identificatiecode- ofpa!;v~rvangJlng. 

gemakkelijk en snel in gebruik en heeft geen problemen met fraude, verlies, dtetstat 
van paswoorden. De vlucht die het elektronisch betalen, bijvoorbeeld het pt"nnert, 
internet hebben genomen, voegen daar nog een grootschalige toepassing aan 
autorisatie bij transacties via een netwerk. Zie figuur 1.1 voor voorbeelden van ~v"~;•v";:).,liiJI'.\;'11 van 
de vingerscanner in pin systemen en computer beveiligings systemen. 

Figuur 1.1: voorbeelden van toepassingen van een vingerscanner. 

Een voorwaarde voor het aanslaan van identificatie via vingerpatronen is dat 
betrouwbaar, ongevoelig voor variërende omgevingscondities, goedkoop en !"."'""''liJ"-• voor 
massafabricage moeten zijn. De huidige systemen voldoen nog niet aan al deze tegelijk. 

1.2 Biometrische identificatie vormen 

Bij biometrische identificatie wordt gebruik gemaakt van unieke kenmerken of van 
het lichaam. Op dit moment wordt voor biometrische identificatie onder gebruik gemaakt 
van: 

• Vingerlijnstructuur 
• Vorm van de hand 
• Iris structuur van het oog 
• Vorm van het gezicht 
• Warmtebeeld van het gezicht (ader structuur) 
• Spraak identificatie 
• Adem identificatie 

VM_l Blz.: 5 
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Van de genoemde methoden wordt identificatie aan de hand van de vingerlijnst ctuur het meeste 
toegepast. 

1.3 Aan vingerscanners gestelde eisen 

De volgende eisen komen voort uit betrouwbaarheid en gebruikersgemak. 
Voor het weergeven van de betrouwbaarheid van een identificatie systeem wortlt gebruik gemaakt 
van twee verhoudingsgetallen, namelijk de F AR en FRR. 

F AR = False Acceptance Rate, dit is een verhoudingsgetal dat aangeeft hoe gr ot de kans is dat 
een onrechtmatige actie geaccepteerd wordt door het systeem. Als de F AR groot is, dan is het 
systeem fraude gevoelig. Voor een betrouwbaar systeem moet de F AR dus volf oende klein zijn. 

FRR = False Rejection Rate, dit is een verhoudingsgetal dat aangeeft hoe groo~ de kans is dat een 
rechtmatige actie niet geaccepteerd wordt door het systeem. De FRR moet voqr een betrouwbaar 
systeem voldoende klein zijn. I 

De meeste vingerscanners die op de markt verkrijgbaar zijn hebben een FRR vf, 1% en een F AR 
die tussen de 0,1% en 0,0001% ligt. De FAR voor het huidige 4 cijferige pincotle systeem waarin 
drie trials zijn toegestaan is 0,03%. 

Bovendien is er een eis ten aanzien van de maximale tijd voor het produceren an een opname van 
de vinger. Deze eis is er omdat tijdens de opname de positie van de vinger niet bag veranderen en 
de duur van de opnametijd acceptabel moet zijn voor de klant. Als regel wordt oor de maximale 
opname tijd 1 seconde gesteld. 

1.4 Metboden voor bet maken van een opname van de vingerlijnstruc ur 

1.4.1 Detectiemetboden 

De detectiemethode van de vingerlijnstructuur kan op diverse manieren gebeuren. Hieronder 
volgt een korte beschrijving van detectiemethoden die nu toegepast worden in b/· gerscanner die 
op de markt verkrijgbaar zijn. 

1.4.2 Conventionele optische vingerscanner 

Conventionele systemen voor het opnemen van vingerafdrukken zijn meestal 
optische detectie. De meest eenvoudige vorm is die waarbij een elektronische 
een opname maakt van de vinger. Er wordt dus een '1'oto" van de vinger gem 
Deze methode is nogal gevoelig voor fraude omdat ook een foto van een ving r als invoer 
gebruikt kan worden. 

99A VM_l Blz.: 6 
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1.4.3 Optische scanner waarbij gebruik gemaakt wordt van een prisma 

Veiliger en ook meer toegepast is een opname systeem waarbij gebruik gemaakt r ordt van een 
prisma. Hierbij straalt een bron aan een zijde licht naar binnen, zodanig dat de hupdel op het 
tweede zijvlak weerkaatst en aan de derde kant weer uittreedt. Zie figuur 1.2. Daar waar de huid 
contact maakt met het glas (tweede vlak), dus op de plaatsen waar de vingerlijnep het 
glasoppervlak raken, wordt het licht verstrooid. Op plaatsen van de vingergroevl n reflecteert het 
licht. Het ontstane lichtpatroon wordt opgepakt door een beeldsensor. 

I 

RS.232 

Biometrie Sensor 

LED LSI CPU 

Figuur I. 2: voorbeeld van scanner waarin een prisma gebmikt wordt. I 

Een voordeel van deze methode is de snelle bemonstering en de hoge haalbare resolutie. 
Een belangrijke bron van problemen is het grote verschil in meetresultaten tusse' een afdruk van 
droge en een vochtige vinger. Bij een vochtige vinger zijn er veel meer aanrakingspunten met het 
prisma waardoor het waargenomen lijnenpatroon erg iel wordt. De uitkomst is ~ogal 
weersafhankelijk. Bij warm weer hebben mensen vochtigere vingers dan bij kou4 weer. Er is heel 
wat beeldbewerking nodig om deze invloeden te corrigeren. Bovendien is het be angrijk dat het 
glas oppervlak vrij blijft van vet en vuil. 

1.4.4 Vingerscanner waarbij een opname wordt gemaakt door druksenso~en 
Een andere methode is het werken met geïntegreerde druksensoren. Bij deze m9thode wordt 
gebruik gemaakt van een chip waarop een matrix van druksensoren ligt. Wanneer een vinger op de 
chip wordt gelegd, drukken de ribbels en lijnen van de huid de onderliggende drltksensoren in. 
Door de matrix te scannen kan een afbeelding worden gemaakt van de lijnenstrJctuur in de 
vingerafdruk. 

Een belangrijk voordeel van dit principe is dat de opnemer in tegenstelling tot zi~n optische 
tegenhanger betrekkelijk ongevoelig is voor vuil en andere omgevingscondities. l~ovendien kan de 
vingerscanner zeer compact zijn als er gebruik gemaakt wordt van een druksensor. 
Een nadeel is dat door het rechtstreekse contact met de sensoren de kans op be chadigingen door 
krassen met de nagel vrij groot is. Bovendien is de chip duur, omdat de chip no niet via een 
standaardproces vervaardigd kan worden. 

9A VM 1 Blz.: 7 
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1.4.5 Vingerscanner waarbij een opname wordt gemaakt door capoeitie Î sensoren 

Ook met behulp van een capacitieve methode is het mogelijk een scherpe afbeeting van een 
vingerafdruk te maken. De sensoren doen dat capacitief De sensoren meten de erandering in het 
elektrische veld, zoals die worden veroorzaakt door nabijheid van de huid. Om at het 
uitgangssignaal van de sensor afhankelijk is van de afstand tot de huid kunnen ~e vingerrillen en 
vingergroeven onderscheiden worden. Een afbeelding maken gebeurt door de vinger op het 
oppervlak van de chip te leggen. 
De belangrijkste voordelen van deze opname methode is een relatieflage kostp Us en hoge 
storingsongevoeligheid en een compact ontwerp. 
Een nadeel van deze methode is dat de kwaliteit van de opname slechter wordt aarmate de 
vochtigheidsgraad toeneemt. 

1.5 Leveranciers en prijzen van vingerscanners 

Vooral in de VS wordt veel onderzoek verricht naar vingeridentificatie methodf' n en daar bevinden 
zich ook de meeste leveranciers van vingerscanners. 
In bijlage lA staat een overzicht van vooral Amerikaanse leveranciers van ving r identificatie 
systemen. 
De meeste leveranciers bieden de scanners aan voor prijzen variërend van $350 tot $2000. De 
verwachting is dat de prijs van vingerscanners zal dalen tot $50. 

1.6 Conclusies 

Omdat veel pinautomaten buiten staan variëren de omgevingcondities van de ql1a vochtigheid en 
temperatuur sterk. De betrouwbaarheid van de momenteel verkrijgbare systemtn blijkt sterk afte 
nemen als de vochtigheid van de omgeving toeneemt. 
Daarom gaan we een vingerlijn opname systeem ontwikkelen waarin een aan kplaatje toegepast 
wordt. Door toepassing van het aandrukplaatje worden problemen die optrede bij een hoge 
vochtigheid vermeden. 

99AVM 1 Blz.: 8 



Ontwerp Vinger Identificatie Systeem 

2 Analyse van bet gedrag van een aandrukplaatje 

2.1 Opbouw van het aandrukplaatje 

Bij het maken van een scan wordt er niet een directe opname van de vingerlijne gemaakt, maar 
wordt de vinger eerst op een aandrukplaatje gedrukt. Vervolgens wordt er via d~ andere zijde een 
opname van het vervormde plaatje gemaakt. Het maken van de opname vindt plf:ts door een 
lichtbundel op de vervormde folie te laten vallen en vervolgens een opname van de gereflecteerde 
bundel te maken. 
De opbouw van het aandrukplaatje is weergegeven in figuur 2.1. 

~ Siliconen rubber 
F===========~f'll,._ --Reflectieve folie 

~- - Elastomeer 

....__ _______ ...... "Glasplaatje 

Figuur 2.1: de opbouw van het aandrukplaatje. 

Het aandrukplaatje dat in de vingerlijn scanner gebruikt gaat worden is opgebou d uit een 
glasplaatje met een dikte van 3 mm en een diameter van 30 mm. Het glasplaatje ~ent als drager 
van de elastomeer laag. De elastomeer laag is, na onder een vacuüm ontgast te ~jn, via een primer 
op het glasplaatje aangebracht. De elastomeer laag van het aandrukplaatje dat momenteel gebruikt 
wordt, heeft een dikte van 500 ~m. Voor het verkrijgen van goede reflectieve ei enschappen is 
vervolgens op het elastomeer een aluminium laag vacuüm opgedampt. Deze laa heeft een dikte 
van 100 run en heeft goede reflectieve eigenschappen. Bovendien zijn de elastis e eigenschappen 
voldoende goed om de vervormingen op te kunnen vangen. Om de aluminium l g tegen slijtage 
door vingercontact te beschermen is deze voorzien van een dunne laag silicone bber. Een 
bijkomend voordeel van het aanbrengen van een siliconenrubber beschermlaag i dat ook het 
vingerlijnen beeld van een kleine groep mensen met een sterk vingerlijn reliëf nu duidelijk 
weergegeven wordt. Zonder de siliconenrubber beschermlaag geeft een sterk req.ëf een gering 
beeldcontrast. Door gebruik te maken van de dunne siliconenrubber laag worde4 bovendien fijne 
irrelevante details van de vingerlijnen uitgefilterd, zodat de vingerlijnen beter wo den 
weergegeven. 

2.2 Onderzoek naar vervormingen van het aandrukplaatje 

2.2.1 Karakteristieken van het vingerprofiel 

De volgende stap is het onderzoeken van de mate van vervorming die bij indru*n met de vinger 
ontstaan in het aandrukplaatje. Alvorens verder in te gaan op de vervormingen het 
aandrukplaatje woi"dt eerst informatie gegeven over de karakteristieken van het · gerprofiel. In 
tabel 2.1 staan een viertal karakteristieken. 

LVMI Blz.: 9 
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Mstand van ril tot ril 500~m I 
Breedte vingerril 300-400 ~m I 
Breedte vingergroef 100-200 ~m 
Hoogte vingerril 100-200 ~m 

Tabel 2.1: karakteristieken van het vingerpro.fiel. 

Ter verduidelijking zijn deze weergegeven in figuur 2.2. 

±350 ~m 

Vinger ril 

± 150 J1ll1 

,~ 
500 ~m Vinger groef 

Figuur 2.2: grafische weergave van de karakteristieken van het vingerp ofte/. 

2.2.2 Vervorming van de folie 

De vervormingen die in de folie optreden ten gevolge van het indrukken van de ~ger werden 
door de opdrachtgever geschat op een tiental j.Lm. Dat wil zeggen, het hoogte ve schil tussen 
vingerrillen en vingergroeven werd geschat op 10 j.Lm. Omdat hierover veel onz kerheid bestond, 
is besloten de vervormingen van het aandrukplaatje zo nauwkeurig mogelijk te bl palen. 

2.2.3 Metingen met een interferometer 

De metingen zijn uitgevoerd met een Carl Zeis interferometer die werkt volgens lhet Michelson 
principe, waarin een thallium spectraallamp zit die licht levert met een golflengtf van 540 nm, zie 
figuur 2.3 . Voor meer informatie over het principe en werking van een Michelso interferometer, 
zie Ref [1]. 
Voor deze meetmethode is gekozen, omdat: 
• Voor het meten van de vervormingen van de folie door het glasplaatje en he elastomeer heen 

gemeten moet worden. 
• Hoogte verschillen tot 10 j.Lm nog net waarneembaar zijn met de Michelson terferometer. 
• Tijdens de meting het aandrukplaatje ingedrukt kan worden door een vinger 
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Figuur 2.3: afbeelding van de interferometer 

Tijdens de meting met de interferometer ontstaat een interferentielijnen patroot waarin duidelijk 
vingerlijnen herkend kunnen worden. 
Het interferentielijnen patroon is het beste te vergelijken met een hoogte kaart, maarbij de 
interferentielijnen lijnen zijn van gelijke hoogte van het onderzochte oppervlak. Tussen twee lijnen 
is een hoogte verschil ter grootte van de halve golflengte van het gebruikte lic . Voor meer 
informatie over interferometrie zie Ref [ 1]. 
Een eerst indruk was dat de vervormingen aanzienlijk kleiner zijn dan de 10 ~ die geschat was 
(zie H2.2.2). Om de hoogte verschillen en hellingen die optreden in de folie beter te kunnen 
bepalen, werd besloten foto's van het interferentiepatroon te maken. I 

I 

Er was echter weinig ervaring met het maken van foto's met een korte belichJ gstijd op deze 
interferometer. Voor het maken van de foto's moet de belichtingstijd korter dan een seconde zijn 
omdat tijdens de opname de vinger zo stil mogelijk op het aandrukplaatje gehobden moet worden, 
een lange belichtingstijd zalleiden tot een waziger beeld. I 
Om de belichtingstijd zo kort mogelijk te houden is er gekozen voor de gevoelitgste film die op dat 
moment verkrijgbaar was, namenlijk een Kodak 3200 ASA zwart wit film. I 
Voor het bepalen van de geschikte belichtingstijd zijn diverse belichtingstijden bij verschillende 
vergrotingen uitgeprobeerd. De vergrotingsfactor van het interferentie beeld inlde interferometer is 
in stappen instelbaar tussen de 8 en 50 keer. Een overzicht van deze meting is · eergegeven in 
bijlage 2A Het resultaat van de meting staat kort samengevat in tabel 2.2. 

Vergroting Belichtingsduur ( s) 
50x 1/5 
32x 1/5 
20x 1110 
8x 1110 

Tabe/2.2: geschikte belichtingsduur bij verschillende vergrotingen. 

Vervolgens zijn een drietal beschikbaar gestelde aandrukplaatjes onderzocht. r ZIJn opnames 
gemaakt onder verschillende vergrotingen en bij meerdere testpersonen. 
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Ook is er van elk aandrukplaatje een opname gemaakt zonder dat deze belast WaJ, om 
verontreinigingen en beschadigingen van het aandrukplaatje in beeld te krijgen. ~en overzicht van 
de resultaten van deze opnames zijn weergegeven in bijlage 2B. J 

In figuur 2.4 en 2.5 zijn foto's van het interferentiepatroon weergegeven, waarin het 
vingerlijnenpatroon herkenbaar is. 

Figuur 2. 4: kopie van foto nr. 13 van het 
interferentie patroon dat optreedt bij 
indrukking van de folie van het 
aandrukplaatje bij een vergroting 
van 32x uit serie/. Deze foto is een 
uitvergroting van de foto in 
figuur 2.5 

Figuur 2.5: kopie vanfoto nr. 31 van het 
interferentie patroon dat optreedt bij 
indrukking van de folie van he( 
aandrukplaatje bij een vergroting van 
8x uit serie/. Vanwege de kleibe ver- " 
groting is het interferentie slecht tJ ~ f 
waarnee~ 

2.2.4 Bepaling rilhoogte en hellingshoek in de folie 

2.2.4.1 Bepaling rilhoogte in de folie 

De hoogte van de rillen in de folie is berekend aan de hand van de foto's die op de interferometer 
gemaakt zijn. Door het tellen van lijnen van het interferentiepatroon op de foto in de richting die 
loodrecht staat op de richting van de vingerlijnen kan de gemiddelde rilhoogte llepaald worden. 
Nadat dit een aantal keer voor verschillende foto's is gedaan, is het gemiddelde aantallijntjes 
bepaald dat overeenkomt met de gemiddelde rilhoogte. Gemiddeld wer en 3,5lïn geteld. Een 
voorbeeld van de telling staat in bijlage 2C. ~ 
De overeenkomende rilhoogte in de folie kan met de volgende formule bereke 

À 
h =k*-

2 
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Met: 
h = Rilhoogte in de folie 
k = Het aantal interferentielijnen 
À = De golflengte van het licht, hier 540 run 

Invullen van de waarden geeft een gemiddelde rilhoogte van 1 J.Lm. 
Afhankelijk van de persoon en aandrukkracht varieert de rilhoogte in de folie ssen de 0,6 en 1,4 
J.Ull. ~ 

2.2.4.2 Bepaling hellingshoek in de folie 

De maximale helling is bepaald door op de plaatsen waar de lijndichtheid het gr otst is de 
bijbehorende waarden voor de helling uit te rekenen. Dit is een aantal keren he aald voor 
verschillende opnames. 

Aan de hand van foto nr. 2a uit serie I wordt deze methode toegelicht: 

In figuur 2.6 is een kopie van foto nr. 2a uit serie I, echter met een vergrotings ~actor van 0,5 
weergegeven. De oorspronkelijke vergroting die bij de opname is gebruikt is 5qx.. De foto geeft 
het interferentielijnen patroon weer van het oppervlak van de folie bij indru~ van het 
aandrukplaatje. / 

Een gemiddelde periode (afstand van ril tot ril) komt overeen met 45 mm op d~ originele foto. De 
gemiddelde afstand tussen twee toppen op de folie bedraagt 530 J.Ull. Deze waarde is naderhand 
vastgesteld. Hieruit volgt dat 1 mm op de foto overeen komt met 530/45 = 12 Jun. 
Ter plaatse van hellingen, dus daar waar de lijndichtheid het grootst is, is de s+ddelde lijnafstand 
3,5 mm op de originele foto, dit komt overeen met een werkelijke afstand van 42 J.lffi. Het hoogte 
verschil tussen twee lijnen bedraagt 0,27 J.Ull. De bijbehorende gemiddelde hellipgin de folie 
bedraagt 7 mrad. · _L 
Afhankelijk van de persoon en aandrukkracht varieert de helling in de folie tussen de 5 en 10 
mrad. 

Conclusie: 
De rilhoogte in de folie varieert tussen de 0,6 en 1,4 J.lffi. De hellingen die optrfden in de folie 
variëren tussen de 5 en 10 mrad. Met behulp van deze informatie kan naar een eschikte opname 
methode gezocht worden. 
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Figuur 2. 6: kopie van foto nr 2a uit serie I, echter met een vergrotings actor van 0, 5 
weergegeven. De oorspronkelijke vergroting die bij de opname is geb ikt is 50x. De foto 
geeft het interferentielijnen patroon weer van het oppervlak van de foli bij indrukking 
van het aandrukplaatje. Omdat de vingerlijnen een ruwe structuur bezi en wordt deze 
structuur ook door de folie in het aandrukplaatje overgenomen. Door beperkte 
elasticiteit van de folie en het elastomeer worden vooral eigenschappe van de buitenste 
laag van de vingerlijn structuur door de folie overgenomen. 
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3 Het maken van een opname van de vingerlijnen 

3.1 Methoden voor het maken van een opname voor het vingerlijnen p roon 

Voor het maken van een opname van de vingerlijnen kan een keuze gemaakt w den uit de 
volgende methoden: 
1. Het aftasten van de vinger met behulp van een smalle lichtbundel. (3 .1. 1) 
2. Het maken van een opname met een interferometer. (3 .1.2) 
3. Het maken van een opname van het reflectie patroon. (3 .1. 3) 
Voor meer informatie over scan systemen, zie Ref [ 4]. 

3.1.1 Het aftasten van de vinger met behulp van een smaUe lichtbundel I 

Bij deze methode wordt er gescand. Een smalle laserbundel zal volgens een bep~ald scanpatroon 
het oppervlak scannen. Er zijn diverse scanpatronen mogelijk. Afhankelijk van de gewenste 
hoeveelheid informatie over de vingerlijnen, is er een bepaalde dichtheid van de ~canlijnen nodig. 
Het scannen bestaat meestal uit een combinatie van twee rotaties en I of translaties. 

Hier volgen enkele voorbeelden van mogelijke scanpatronen. 

• Een scanpatroon dat bestaat uit twee roterende bewegingen. Een langzame r , terende 
beweging, aangegeven met straal R2 en rotatie Re2, met daarop een snelle r~terende beweging, 
met straal R 1 en rotatie Re 1. De rotatie Re2 kan opgewekt worden met bijv~orbeeld een 
zwenkarm, zoals die in oudere CD spelers terug te vinden is. In figuur 3. 1 is fen voorbeeld van 
een mogelijk scanpatroon gegeven. 

\R2 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

Re~ 
\ 

figuur 3.1: weergave van het scanpatroon. 

..- Scanlijnen 

• Een scanpatroon dat bestaat uit een snelle rotatie Rel met straal RI en een langzame translatie 
in x-richting. Voor de translerende beweging kan bijvoorbeeld de aandrijvi~ en geleiding van 
een uitleeseenheid van een CD speler gebruikt worden. In figuur 3.2 is een t oorbeeld van een 
mogelijk scanpatroon gegeven. 
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+-y ingerlijn~n 

Figuur 3.2: weergave van het scanpatroon 

• Als tijdens het scannen van de vingerlijnen de verkregen meetinformatie dirert gebruikt kan 
worden voor het aansturen van de scanner is het mogelijk een lijnvolg systeeth toe te passen. 
Een voordeel van deze methode is dat na de meting al direct informatie besc~kbaar is over de 
vorm van de vingerlijnen en onderlinge afstanden. Bij deze scanmethode nadert de lichtbundel 
die een snelle translerende of roterende beweging maakt het te scannen opper lak met een 
bepaalde richting en snelheid. Zodra er vingerlijnen herkend worden, zal er een vingerlijn, 
bijvoorbeeld de middelste, uitgekozen worden en die zal dan gevolgd worde~~ De lengte van de 
scanbeweging in x-richting bepaald hoeveellijnen er tegelijkertijd gescand w9rden en dus ook 
het aantal scans dat nodig is om een voldoende groot gebied af te tasten. Ee voorbeeld van 
een mogelijk scanpatroon is gegeven in figuur 3.3, waarbij de scanlijnen in y- 'chting lopen, 
terwijl het scan systeem in stapjes in de x-richting transleert. Voor meer info atie over het 
principe van een dergelijk lijnvolg systeem, zie Ref [2]. 

Figuur 3.3: weergave van het scanpatroon 

• Het volgen van vingerlijnen tijdens de scan levert direct informatie op over~ vorm en 
onderlinge afstanden van vingerlijnen. Bij het scansysteem waar gebruik ge akt wordt van een 
roterende snelle scanbeweging staan de scanlijnen altijd loodrecht op de te v lgen vingerlijn. Bij 
een scansysteem waar gebruik van een snelle translerende beweging wordt g maakt is dit niet 
altijd het geval. Hiervoor kan tijdens het scannen gecorrigeerd worden, zoda de scanlijnen 
tijdens de scan voortdurend loodrecht op de te volgen vingerlijn staan. Voo meer informatie 
over het principe en werking van een dergelijk lijnvolg systeem, zie Ref [2]. Het voordeel van 
dit scansysteem is dat de afstand tussen de vingerlijnen iets makkelijker uit d uiteindelijke 
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meetinformatie verkregen kan worden, omdat de scanlijnen loodrecht op de gbvolgde vingerlijn 
staan. Een voorbeeld van dit laatste scansysteem is gegeven in figuur 3.4. I 

Scanlijnen 

~ 
Gevolgde 

.._ Vingerlijn 

L x 

Figuur 3.4: weergave van het scanpatroon 

Voordeel van bovenstaande scanmethode is: I 
• Tijdens het scannen komt er al direct informatie vrij over de afstanden tussen kte vingerlijnen en 

omdat het gevolgde scanpatroon bekend is, kan de vorm van de vingerlijnen ~ereconstrueerd 
worden. I 

Nadelen van deze methode zijn: l 
• Het scansysteem bevat bewegende onderdelen. Bewegende delen vergen meer onderhoud dan 

stilstaande onderdelen. Bovendien zijn ze slijtage gevoeliger en veroorzaken ze meer vervuiling. 
• De vinger mag tijdens de scan, die hooguit een seconde duurt, niet bewogen orden. 
• Het volgen van vingerlijnen kan problemen opleveren, omdat vingerlijnen ku en splitsen, 

samengaan of stoppen. 
• Er is een snelle verwerking nodig van de meetinformatie omdat deze nodig is voor het 

aansturen van de scanner. 

3.1.2 Het maken van een opname met een interferometer 

Bij deze methode wordt een opname gemaakt van de folie met behulp van een F zeau 
interferometer. Het interferentiebeeld wordt opgevangen op een CCD camera, Vifervolgens kan uit 
de meetinformatie de vingerlijnen gereconstrueerd worden. Een voorbeeld van n mogelijke 
opstelling is weergegeven in figuur 3.5. 

I 
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.-Vinger 
r~=F===::P., ..-- Glasplaatje met 

folie en elastomeer 
<-+---+-' +-Referentie oppervlak 

~ Delings prisma 

figuur 3.5: opstelling waarbij gebruik gemaakt wordt van interferometrle. 

De voordelen van deze methode ten opzichte van methode 1 zijn: 
• De opstelling bevat geen bewegende onderdelen 
• Het maken van een opname van een interferentie patroon gaat veel sneller d het maken van 

een scan waarbij de bundel via een bepaald scanpatroon het oppervlak afleest 

• Er wordt een opname gemaakt van het hele oppervlak, niet alleen van een ~tal lijnen die op 
het oppervlak liggen. 

• Bij deze methode is het ook mogelijk om hoogteverschillen te meten. 

Nadelen van deze methode ten opzichte van methode 1 zijn: 
• Het geschikt maken van de meetinformatie voor verdere verwerking is inge 'kkelder. De 

meting levert alleen een interferentie patroon op, waaruit de informatie over nderlinge 
vingerlijnafstanden en vingerlijnvormen nog uitgehaald moet worden. 

• Voor het krijgen van een interferentie patroon moeten diverse elementen zee nauwkeurig 
ingesteld kunnen worden 

3.1.3 Het maken van een opname van het reflectie patroon 

Bij deze methode valt een evenwijdige bundellicht op de folie. Deze bundel wo dt door de folie 
gereflecteerd en bevat dan informatie over het verloop van de vingerlijnen. De b ndel wordt 
ingelezen door een CCD camera, die de intensiteitsverschillen meet. Op de ving rgroef toppen en 
dalen zal de hoek van inval gelijk zijn aan de hoek van reflectie. Op de hellingen zal het licht in 
diverse richtingen gekaatst worden. De wijze waarop het licht reflecteert is ter lerduidelijking 
weergegeven in figuur 3. 6. 

I 
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Doorsnede van de vervormde folie 

I 

Reflectie op de 
toppen en dalen 

Reflectie op de 
hellingen 

Figuur 3. 6: reflectie van een lichtbundel op de folie. 1 

Naderhand kan uit de meetinformatie de afstanden en de vorm van de vingerlijn.n bepaald 
worden. 
Een voorbeeld van een mogelijke opstelling is gegeven in figuur 3.7. 

/ 
Laser diode Lenzen 

CCD
camera 

figuur 3. 7: mogelijke opstelling waar de wijze van reflectie gemeten wo dt. 

Voordelen van deze methode ten opzichte van methode 1 zijn 
• De opstelling bevat geen bewegende onderdelen 
• Het maken van een opname van een reflectie patroon gaat veel sneller dan h t maken van een 

scan waarbij de bundel via een bepaald scanpatroon het oppervlak afleest. 
• Er wordt een opname gemaakt van het hele oppervlak, niet alleen van een tallijnen die op 

het oppervlak liggen. 

Nadelen van deze methode ten opzichte van methode 1 zijn: 
• Het geschikt maken van de meetinformatie voor verdere verwerking is inge ikkelder, omdat 

het beeld vervormd is. De meting levert alleen een reflectie patroon op, in te enstelling tot 
voorgaande methoden levert de opname niet direct informatie op over de lij afstanden. 

• Bij deze methode is het niet mogelijk om hoogteverschillen te meten. 
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3.2 Opbouw van de vingerscanner in combinatie met het aandrukplaat e. 

3.2.1 Een scan of vingerlijnvolg systeem 

De voorkeur van de opdrachtgever ging in eerste instantie uit naar een vingerlij volg systeem. Er 
is aanvankelijk gekozen voor scansysteem dat vingerlijnen moet kunnen volgen. Het scansysteem 
moet een scanbeweging maken die bestaat uit een snelle roterende beweging di een vingerlijn 
volgt, zie figuur 3.8. Deze roterende beweging beweegt met een constante snel id in x-richting 
en transleert in y-richting zodat het mogelijk is de vingerlijn te volgen. 

vingerlijnen 

Gevolgde vingerlijn 

' 
Figuur 3.8: voorbeeld van het cirkelvormige scanpatroon 

Er is aanvankelijk voor deze scanmethode gekozen omdat: 

• Bij een cirkelvormige scanbeweging is er meestal één vingerlijn die loodrec~staat op de 
scanbeweging, onafhankelijk van de richting waarop de vinger op de scanne geplaatst wordt. 
Bovendien kan men bij een cirkel vormige scanbeweging er zeker van zijn d t bij één rotatie 
meerdere lijnen gescand worden, mits de diameter van de cirkelvormige be ging voldoende 
groot is. Bij een sinus vormige of rechtlijnige scanbeweging is dit niet altijdtt geval. 

• De vorm van minstens één lijn, namelijk de gevolgde lijn, is direct na het sc en bekend, 
omdat het een lijnvolgsysteem is. De vorm van naastliggende lijnen kan met ehulp van de 
scaninformatie gereconstrueerd worden. 

Tijdens het maken van deze opdracht heeft de opdrachtgever de wens, dat het s ansysteem een 
vingerlijnvolg systeem moet zijn, laten vallen. Het is niet meer noodzakelijk dat et scansysteem 
vingerlijnen moet kunnen volgen. 

3.2.2 Eisen scansystemen 

Aan het scansysteem worden de volgende eisen gesteld: 
• De frequentie van de scanbeweging moet 100 Hz kunnen zijn, terwijl de sne eid waarmee de 

snelle scan beweging zich verplaatst 15 rnrn!s is. 
• De gehele scan mag niet langer duren dan 1 seconde. 
• Moet geschikt zijn voor het meten van zowel hellingen als hoogteverserulle 
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3.2.3 Mogelijke opbouw van scansystemen 

3.2.3.1 Scansysteem 1 

Voor het genereren van de roterende scanbeweging kan gebruik gemaakt wordt van de 
opstelling die in figuur 3. 9 is weergegeven . 

Met: 

..__-t------' aandrukplaatje 

f 

f 

Spiegel 

laserbundel 
x 

Roterend asje met 
een spiegel 

Figuur 3.9: methode voor het verkrijgen van roterende scanbeweging. 

f = focus lengte 
n = normaal van de spiegel 
Lin = hoek van inval, hoek tussen invallende bundel en de normaal ( n) 
Luit = hoek van reflectie, hoek tussen gereflecteerde bundel en de no aal (n) 
<p = hoek tussen de normaal van het spiegelvlak en de middellijn van het asje 
ro = hoeksnelheid van het asje 
R = de straal van de roterende scanbeweging 

Het asje staat in het xz-vlak. De middellijn van het asje maakt een hoek van 45° et de x-as. 
Op het asje is een spiegelend vlak geplaatst. De normaal(n) van het spiegelende lak staat onder 
een hoek <p met de hartlijn van het roterende asjes. 
In x-richting valt de laser bundel op het oppervlak van het spiegeltje en reflecteerd waarbij de hoek 
van inval (Lin) gelijk is aan de hoek van reflectie (Luit). ~ 
Bij rotatie van het asje beschrijft de normaal een kegelvormige baan, de gerefl eerde bundel zal 
eveneens een kegelvormige baan beschrijven, die een halve top heeft ter grootte an 2<p. De straal 
(R) van de roterende scanbeweging kan als volgt berekend worden: 

R = f* tan(2<p) 
Door translatie van de lens en het roterende asje in x-richting en door translatie an de lens, het 
roterende asje en de spiegel in y-richting, kan een vlak gescand worden, zie figu r 3 .1 0. 
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~..--_....___ Cirkelvormig 
scanpatroon 

·, ·, 

lens 

·,_ Roterend asje met 
~ een spiegel 

Figuur 3.10: methode voor het verplaatsten van de cirkelvormige scanb eging. 

3.2.3.2 Scansysteem 2 

Het is ook mogelijk het gewenste scanpatroon te verkrijgen door gebruik te ma en van twee 
galvanometer scanners. 

Een mogelijke opstelling is weergegeven in figuur 3 .11 . 

Galvanometer 2 

lens 
..__....&...--_.lens 

Laserbundel 

Figuur 3.11: scanopstelling met twee galvanometers 

Galvanometer 1 zorgt voor verplaatsing van de bundel in x-richting en galvano eter 2 zorgt voor 
verplaatsing van de bundel in y-richting. Door de beide galvanometers op de jui te manier aan te 
sturen kan een vingerlijn worden gevolgd of diverse scanpatronen opgewekt w den. Met 
bijvoorbeeld een ingangssignaal voor Galvanometer 1 van r1·sin(t) en voor Gal anometer 2 van 
r2·cos(t), kan een cirkelvormig scanpatroon gegenereerd worden als r1 gelijk is r2 en een 
ellips vormig scanpatroon als r1 ongelijk is aan r2. 
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I 

Naast de twee galvanometers bevat deze opstelling geen bewegende onderdelen I 

Bovendien is dit een erg flexibele opstelling waarmee diverse scanpatronen gete t kunnen worden. 
Het is echter wel een dure oplossing omdat er twee galvanometers toegepast m ten worden. 

3.2.3.3 Scansysteem 3 

Uiteindelijk is gekozen voor een rasterscansysteem, waarbij het aandrukplaatje r stervormig wordt 
gescand. Het scangebied bedraagt 3 bij 10 mm, zie figuur 3.12. 

3mm 

10mm 

Figuur 3.12: het rastervormige scanpatroon 

mger
lijnen 

y 

Het gekozen scansysteem bestaat uit een combinatie van een galvanometer sc er en een 
translatie systeem. De galvanometer zorgt voor de scanbeweging in y-richting e het translatie 
systeem verzorgt de langzamere beweging in x-richting van de vingerlijnen. 

Waarom dit scansysteem: 
Er is voor een translatie systeem gekozen, omdat de spotpositie van de bundel het 
aandrukplaatje in x-richting lineair afhankelijk is van de positie van de slede van et translatie 
systeem. Bij het in H3.2.3.2 vermelde systeem is dit niet het geval. 

Tijdens het scannen worden de vingerrillen en vingergroeven gedetecteerd. Om4at de afstand 
tussen de scanlijnen voldoende klein is ten opzichte van de afstand tussen vingettillen en 
vingergroeven, kan op deze manier per vingerlijn meetgegevens verzameld worden waaruit later 
de vingerlijnen gereconstrueerd kunnen worden. De maximale afstand tussen d1~jnen is 
afhankelijk van de snelheid van de sledebeweging en de afstand tussen de vinge. r :....en en 
vingergroeven. 

In hoofdstuk 7 wordt verder ingegaan op de opbouw van de vingerscanner. 

Uitgaande van een worst-case situatie, zie figuur 3.13, waarbij de vingerlijnen o der een hoek van 
45 graden staan ten opzichte van de x-as, kan de maximale afstand bepaald wor en waarbij een 
vingerlijn eenduidig gevolgd kan worden. 
Als de afstand tussen twee scanlijnen te groot wordt, dan is onbekend bij welke l in nijpunt 
2 hoort, zie figuur 3.13. Om dit effect te voorkomen is bij berekening gesteld d il2 ~ 2 *a 1. 
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Met behulp van de volgende formule kan de maximale toegestane afstand tussen 1de scanlijnen 
berekend worden: 

d = ..J2*b/3 Î 

met: 
b = afstand tussen vingerril en vingergroef = 250 JJ.m 

--~ 

Invulling van bovenstaande waarden levert een maximale waarde voord op van ,11 mm. 

Scan lijnen 
~ 

Vinger lijnen L x 

Figuur 3.13: voorbeeld voor berekening van de maximale afstand tussen de scanlijnen. 

Bij een maximale opname duur (t) van 1 seconde en een slag van de slede (s) va 15 mm kan de 
gewenste frequentie van de galvanometer scanner berekend worden via de volge de formule: 

F = s/(d*t) 

Met: 
F = minimale frequentie van de galvanometer scanner 
s = de slag van de slede 
t = maximale opname duur 

Inwlling van bovenstaande waarden levert een gewenste frequentiA) van de g~lvanometer 
scanner op van 136Hz. ~\' I 
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4 Het meten van vingerlijnafstanden 

4.1 Methoden voor het detecteren van vingerlijnen 

Nadat de vervonningen van het aandrukplaatje bij indrukking bekend waren, m est een methode 
gekozen worden voor het meten van de lijnafstanden. De lijnafstanden kunnen p twee manieren 
bepaald worden. 
• Er kunnen hoogte verschillen gemeten worden die ontstaan bij indrukking vr,n het 

aandrukplaatje, zodat de toppen en dalen onderscheiden kunnen worden en tie lijnafstanden 
gemeten kunnen worden. De lijnafstand is de afstand tussen twee opeenvoltode toppen, 
echter gemeten volgens de doorlopen scanweg. 

• In plaats van het meten van hoogte verschillen kunnen ook de hellingen geb ikt worden voor 
het bepalen van lijnafstanden. In dit geval zal tijdens het scannen achtereen~flgens positieve en 
negatieve waarden voor de hellingen gemeten worden. Op de toppen en in 1alen zal een smalle 
lichtbundelloodrecht reflecteren, mits deze loodrecht invalt. De lijnafstand · dan twee keer de 
afstand die tussen plaatsen met loodrechte reflectie ligt, echter gemeten vol ens de doorlopen 
scan weg. 

De laatst genoemde methode zal uitgewerkt worden, omdat deze methode de eest geschikte 
methode is. Uit eerder onderzoek van J. Bressers, zie Ref. [3] is gebleken dat d hellingen in de 
folie de hoogte metingen verstoren. Bovendien komt deze methode overeen met de methode 
beschreven in octrooi WO 93/18486, zie Ref. [2]. 

4.2 Het meten van hellingen 

Na onderzoek van het aandrukplaatje met behulp van de interferometer zijn de olgende waarden 
gevonden voor de vervormingen van het aandrukplaatje: 
• Hoogte verschil tussen vingerlijn top en vingerlijn dal is 0.6 à 1,4 J..lffi. 
• De grootte van de hellingen bedraagt 5 à 1 0 mrad. 

Omdat de hellingen via de onderzijde van het aandrukplaatje gemeten worden, tloor het glasplaatje 
en het elastomeer heen, kunnen deze optisch gemeten worden. Als een smalle Ûchtbundel 
loodrecht op de onderzijde van het aandrukplaatje schijnt, dan zal bij reflectie ~ de toppen en 
dalen de bundel via dezelfde weg terugkeren, maar op de hellingen wordt de b'ftdel afgebogen, zie 
figuur 4.1. 

Doorsnede van de vervormde folie, 
loodrecht op vingerlijn richting 

I 

Reflectie op de 
toppen en dalen 

Reflectie op de 
hellingen 

Figuur 4.1: reflectie van licht op de vervormde folie. 
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4.3 Een opstelling voor het meten van hellingen 

Alvorens de hellingen in het aandrukplaatje gemeten kunnen worden, moet eers onderzocht 
worden wat de output van de testopstelling is als de input (hellingen) bekend is. In figuur 4.2 is 
een opstelling getekend waarmee hellingen gemeten kunnen worden. 

HeNe Laser Lens 1 

Auto collimator 

.... .......-,-.....,...-Rotatie tafel 

••--»- Eindmaat 

Lens 3 

Delings prisma 

Lens 4 

Quadrant fotodetector 

Figuur 4.2: opstelling voor het meten van hellingen. 

Als lichtbron dient een HeNe-laser. De laser bundel gaat door de beam expande, die gevormd 
wordt door lenzen 1 en 2. Wanneer de bundelop de beam expander valt, reflect1erd 50% van de 
bundel onder een hoek van 90° en van de andere 50% blijft de richting onveran ert. De uitgaande 
bundel heeft een diameter van 3 mm. 
Vervolgens valt deze bundel op een delingsprisma, waardoor deze in de richtin~ van lens 3 wordt 
afgebogen en daarna door deze lens gefocusseerd wordt op de eindmaat De büfdel weerkaatst op 
de eindmaat en gaat achtereenvolgens door lens 3, het delingsprisma, wordt doqr lens 4 
gefocusseerd en uiteindelijk opgevangen door de fotodetector. Lens 4 zorgt erv'oor dat de 
bundeldiameter verkleind wordt, zodat de bundel in zijn geheel op de detector f-t. 
Door de eindmaat te roteren kunnen de hellingen van de vingerlijnen nageboots worden die in de 
folie van het aandrukplaatje ontstaan als deze ingedrukt wordt. 
De eindmaat staat op een rotatie tafel en kan roteren om de z-as. De rotatie v de eindmaat 
wordt uitgelezen door de autocollimator die op de andere zijde van de eindmaa gericht is. 
Er is voor het gebruik van de eindmaat gekozen omdat beide zijden reflectief zij . 
De eindmaat kan tijdens deze test geroteerd worden over een hoek van - 10 mr d tot + 10 mrad 
met de x-as. Deze hoek is met de rotatietafel instelbaar in stapjes van ongeveer , 1 mrad en wordt 
gemeten met de autocollimator. Bij bekende hellingen kan de output van de qu dranten detector 
gemeten worden, zodat het verband tussen de input (hellingen) en de output v de detector 
bekent wordt. 
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4.4 Uitleg van het meetprincipe 

Het meten van de hellingen vindt plaats op de volgende wijze: Een evenwijdige ndel wordt door 
lens 3 gefocusseerd op de folie in het aandrukplaatje. Op de folie reflecteert de b ndel, als de 
bundel hierbij op een helling valt, dan wordt de bundel afgebogen. Vervolgens v t de bundel weer 
op lens 3, waardoor het weer een evenwijdige bundel wordt. Deze bundel is echt r evenwijdig 
opgeschoven ten opzichte van de ingaande bundel. Dit principe is weergegeven · figuur 4. 3. 

Hellend vlak, in de folie 
van het aandrukplaatje 

Lens 3 

Ingaande bundel 

Weerkaatste bundel 

Figuur 4.3: het meten van hellingen. 

De opschuiving van de weerkaatste bundel wordt vervolgens waargenomen doo de quadranten 
detector en verder verwerkt. · 

De grootte van de opschuiving is afhankelijk van de hellingshoek en de afstand t ssen de folie en 
de lens. De opschuiving wordt groter naarmate de afstand tussen de lens en foli groter wordt 
en/ of de hellingshoek groter wordt. 
Dit is weergegeven in figuur 4.4. 
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Hellend vlak, in de folie 
van het aandrukplaatje 

s Ingaande lichtstraal 

Weerkaatste lichtstraal 

Figuur 4.4: verband tussen hellingshoek en opschuiving lichtbundel. 

De opschuiving is als volgt te berekenen: s = 2af 

Met: 
s = Opschuiving 
a = Helling 
f = Afstand tussen folie en lens 

Een helling van 10 mrad levert een opschuiving van de teruggaande bundel op .lan 
1 ,2 mm als de afstand tussen folie en lens 60 mm is. De bundel diameter is 3 JlUl,l. 

4.5 Bepalen van de bundel diameter 

De afstand tussen twee vingerlijn toppen is gemiddeld 500 J.lm. De spotdiamete van de bundel 
moet klein zijn ten opzichte van deze 500 J.lffi, omdat anders de meting onbetro wbaar wordt. Er 
is gekozen een spotdiameter van ongeveer 20 J.lm aan te houden, omdat deze ~in is ten opzichte 
van de te meten vingerlijn afstanden. Het meetsignaallevert dan voldoende informatie op over de 
hellingen die in het folie oppervlak zitten, zodat de vingerlijnafstanden berekencl kunnen worden. 

4.6 Spotgrootte en focusdiepte 

In de vorige paragraaf is vermeld dat de gewenste diameter van de spot die op et aandrukplaatje 
valt 20 J.lm moet zijn. Bovendien is een focusdiepte van enkele tienden mm ge enst, zodat 
doorbuiging van het aandrukplaatje en inzakking van het elastomeer geen prob emen veroorzaken 
bij de meting. 

De spotgrootte en focusdiepte worden berekend met belrulp van formules die ~den voor 
Gausische bundels, zie Ref [5] 
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Voor het berekenen van de spotgrootte wordt gebruik gemaakt van de volgende formule: 

wr = 
À.f 

1tW 

Met: 

wc = Halve spot diameter 
À = Golflengte van het gebruikte licht 
f = Focus lengte 
w = Halve diameter van de ingaande bundel 

Invulling van wr= 10 J .. un, 1..= 632,8 nm, w = 3 mm levert een bijbehorende f p van 75 mm .. In 
de testopstelling is een bestaande lens gebruikt met een focuslengte van 60 de spotdiameter is 
in dit geval 16 Jlin. 

Voor het berekenen van de focusdiepte wordt gebruik gemaakt van de volgend formule: 

Met: 

2 
llz = ± 0,5 1t wr 

À 

llz = Focus diepte 

Met behulp van deze formule kan de focusdiepte uitgerekend worden. De focu diepte is de afstand 
waarover de spotdiameter maximaal I 0% wijzigt. 

Invulling van bovenstaande waarden geeft een llz van ± 0,23 mm. Dit levert ee totale focusdiepte 
van 0,46 mm op. De focusdiepte is voldoende groot, omdat deze vele malen gr ter is dan de 
inzakking van het elastomeer en de doorbuiging van de glasplaat in het aandrulcplaatje. 

4. 7 Het toepassen van een quadranten fotodetector: 

Voor het meten van de bundel verschuiving dient een quadrant fotodetector. E is voor een 
quadranten detector gekozen, omdat dit de eenvoudigste en goedkoopste mani r is om de bundel 
opschuiving te detecteren. Deze sensor bestaat uit vier segmenten, zie figuur 4. , zodat 
bundelverplaatsingen in het vlak van de sensor gemeten kunnen worden. 

d Ï-x 
Figuur 4.5: bovenaanzicht van het actieve deel van de quadranten detei or. 

! 
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Het meten van x-verplaatsingen van de bundel gebeurt op de volgende manier: 

. _ SI + S4- (S2 + S3) 
x-verplaatsmg- SI+ Sl +SJ+ S4 

Het meten van y-verplaatsingen van de bundel gebeurt op de volgende manier: 

. _ S 1 + S2 - (S3 + S4) 
y-verplaatsmg - SI+ Sl +SJ+ S4 

Hierbij zijn S1 t/m S4 de uitgangssignalen van de quadranten detector. 

Lens 4 in figuur 4.2 dient ervoor om de grootte van de bundel diameter aan te p ssen aan de 
grootte van de detector diameter. De oorspronkelijke bundel diameter wordt vefoeind van 3 naar 
0,3 mm. De diameter van de detector bedraagt 1 mm. Met deze configuratie zij ook de latere 
metingen uitgevoerd. 

4.8 Meetresultaten 

Metingen zijn uitgevoerd met de opstelling zoals in figuur 4.2 is weergegeven. vorens met 
meten kon worden begonnen moet de stand van de eindmaat worden bepaald wkr deze loodrecht 
op de laserbundel staat, dit is de nulstand. Dit is gedaan door de eindmaat te rotèren totdat het 
meetsignaal, dat de x- en y-verplaatsingen aangeeft, op nul stond. 
Vervolgens is de autocollimator gereset en zijn de metingen uitgevoerd. Hierbij s de eindmaat 
telkens over 1 mrad geroteerd en daarbij is het meetsignaal uitgelezen. Voor de eetresultaten zie 
figuur 4.6 en voor meer meer gegevens zie bijlage 4. In deze opstelling is er vo hoeken tot ±8 
mrad een lineair verband tussen meetsignaal en hoek van de eindmaat gemeten. I 

äi 
al 
c: 
C) 

ïii -Cl) 
Cl) 

E 

10~----~------~------~----~ 

5 

0 

-5 

-10L-----~------~------~----~ 
-10 -5 0 

hoek (mrad) 
5 10 

Figuur 4.6: het verband tussen het meetsignaal (mV) en hoek van de eipdmaat (mrad). 
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4.9 Testopstelling met aandrukplaatje 

Nadat de output van de quadranten detector bekend was kon vervolgens in platts van de eindmaat 
het aandrukplaatje worden gebruikt in de testopstelling. Door het aandrukplaarle in te drukken en 
het te bewegen in het vlak dat loodrecht op de laserbundel staat kunnen de hellngen gemeten 
worden. In het uiteindelijke ontwerp wordt het aandrukplaatje stil gehouden e~ voert de 
laserbundel de scanbeweging uit. De gewijzigde opstelling is weergegeven in , guur 4. 7. 

Aandrukplaatje 

Lens 3 

Delings prisma 

HeNe Laser Lens 1 
Lens 4 

Quadrant fotodetector 

Figuur 4. 7: opstelling voor het meten van hellingen. 

Vervolgens zijn met deze opstelling metingen uitgevoerd. Hierbij is het ingedru 
langzaam in de richting, die loodrecht staat op de vingerlijnen, bewogen. 
De maximale meetwaarden die bij een passage van een vingerlijn optraden, lag 
de 4 tot 8 m V en -4 tot -8 mV. Dit komt overeen met hellingen in het aandru 
mrad. 

Conclusie: 

I 

e aandrukplaatje 

gemiddeld tussen 
laatje van 4 tot 9 

Als conclusie kan gesteld worden dat met deze methode de vingerlijnen gedete[1 teerd kunnen 
worden. 
Het meten van vingerlijn afstanden kan op de vol~~!}de wijze plaats gaan vinde : 
Tijdens het scannen zal het meetsignaal schommeKussen de + 4 tot +8 m V en I en -8 m V en 
tussentijds zal het signaal kortstondig 0 m V bedragen. Door de tijd te meten di tussen de maxima 
zit kan de lijnafstand bepaald worden. \ 

'(OI 

~~/ 
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5 Analyse van het optisch ontwerp. 

5.1 Introductie 

Alvorens overgegaan wordt tot de analyse van het optisch ontwerp, wordt in fi~ur 5.1 een 
ontwerpschets getoond waarin de globale opbouw van de scanner wordt weerge even. Voor meer 
informatie over de opbouw van de scanner wordt verwezen naar hoofdstuk 7. 

Figuur 5.1: de globale opbouw van de vingerscanner. 

In tabel 5.1 staan de onderdelen vermeld die in de scanner worden toegepast. 

onderdeel nr. naam: 

1 Collimator pen 

2 Beamsplitter 

3 Spiegel 

4 Galvanometer scanner 

5 Lens 

6 Aandrukplaatje 

7 Translation stage 

8 Lens 

9 Quadranten detector 

10 Bodemplaat 

Tabel 5.1: toegepaste onderdelen in de scanner. 
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Aan de hand van figuur 5.1 wordt de werking van de scanner toegelicht. 
De laser bundel die in de collimator pen (1) ontstaat, valt op het delings prism (2). Een deel van 
de bundel wordt in x-richting afgebogen en komt vervolgens op de spiegel (3) n valt dan op de 
galvanometer spiegel ( 4), het punt waar de bundel op de galvanometer valt is tivens het focus 
punt van de lens ( 5). Bij verdraaiing van de galvanometer spiegel om de x-as z de laserbundel 
een translerende beweging in z-richting beschrijven op het aandrukplaatje (6). ie hoofdstuk 4 
voor de wijze waarop vingerlijn afstanden gedetecteerd worden. Het aandrukp~aatje bevat een 
reflectieve folie, waarop de bundel reflecteert. De bundel gaat vervolgens via dèzelfde weg terug 
naar het delings prisma, waar een deel van de bundel rechtdoor gaat in x-richti 1g. De lens (8) dient 
ervoor om de bundel diameter te verkleinen, zodat de quadranten detector (9) e bundel 
verschuivingen, die ontstaan bij het scannen van een vingerlijnen patroon, kan aamemen. 

Analyse van het optisch ontwerp: 

Met behulp van een galvanometer scanner wordt de scanbeweging in z-richtin verkregen, zie 
figuur 3.12. Daarbij valt een laserbundel op het galvanometer spiegeltje (onder eel4) ter plaatse 
van het focuspunt van de lens, waar de bundel onder de gewenste scanhoek w~rdt gereflecteerd. 
Het draaipunt van het galvanometerspiegeltje ligt in het focuspunt van de lens. fV ervolgens gaat de 
bundel door de lens (onderdeel5) en wordt deze gefocusseerd, zie figuur 5.2. be gefocusseerde 
bundel reflecteert op de folie van het aandrukplaatje (onderdeel 6) en gaat via 1ezelfde weg terug 
naar de detector. De focuslengte van de toegepaste lens in 25,4 mm en de di eter van de 
laserbundel bedraagt 1 mm. 

Galvanometer 
spiegeltje (\ 

c~ ------------------ --------------------------
/ 

V 

Lens 
aandrukplaatje 

Laser bundel L y 

Figuur 5.2: illustratie van het optisch scan gedeelte. 

I 

In dit hoofdstuk wordt nagegaan welke afwijkingen door deze wijze van se en in dit optisch 
systeem voorkomen en wat de gevolgen hiervan zijn op de scan weg en scan · ormatie. Voor de 
analyse is gebruik gemaakt van het programma ZEMAX. Dit is een programm waarmee de 
optica geanalyseerd kan worden. 

De lenskeuze speelt een belangrijke rol binnen het ontwerp van de scanner, o dat de spotgrootte 
en vervormingen afhankelijk zijn van de lenskeuze. Daar waar de bundel de fo e van het 
aandrukplaatje aftast is een belangrijke lokatie omdat daar informatie over hetf ppervlak gemeten 
wordt en waar de bundel op de detector valt is eveneens een belangrijke punt innen dit ontwerp, 
omdat daar de meetinformatie omgezet wordt in een elektrisch signaal. 

99AVM 1 Blz.: 33 



Ontwerp Vinger Identificatie Systeem 

Naar de volgende onderwerpen is onderzoek verricht met behulp van ZEMAX: 
• Lenskeuze. (5.2) 
• De gefocusseerde bundel op het aandrukplaatje. (5.3) 
• De teruggaande bundel. (5.4) 

5.2 Lenskeuze 

In eerste instantie is onderzocht of een plano-convex lens toegepast kan worden ft het ontwerp. 
Het voordeel van deze lens is, dat deze goedkoop en eenvoudig is. Voor de analr se is gebruik 
gemaakt van een plano-convex lens van Newport, product nummer: KPX519-C. 
Na analyse van deze lens is gebleken dat de spotgrootte te groot wordt in het buftenste delen van 
het scanbereik, dat is waar de ingaande bundel de grootste hoek maakt met de optische as van de 
lens. Na analyse blijkt de spotradius 14 J.1111 te zijn, bij een invalshoek van de bundel van 3.5°. 
Vervolgens is onderzocht of een achromatische doublet geschikt is. Het voord~e van dit type lens 
is onder andere: een betere off-axis prestatie. Voor de analyse is gebruik gem t van een 
achromatische doublet van Newport, product nummer: PAC516, zie bijlage 5A. e spotgrootte 
bleek in het hele gewenste scan bereik voldoende klein te blijven, de spotradius ~ maximaal 10 
~m, bij een scanhoek van 3,5°. Een nadeel is de hogere prijs t.o.v. een plano-convex lens. 

5.3 De focussering van de bundel op het aandrukplaatje 

5.3.1 Spotgrootte op het aandrukplaatje 

Er dient opgemerkt te worden dat op de plaatsten waar de bundel onder de3 grtste hoek t.o.v. de 
optische as invalt op de lens, de focus lengte kleiner wordt, er treedt een kro 'ng op in het 
focusvlak. Uit de analyse is gebleken dat de focuslengte met 0,14 mm afueemt 

1
oor de 

onderzochte lens, zie figuur 5.3. 

-20 

_-40 
E 
0 
.~ -60 
E 

;;::' 
CU -80 
= Q) 

"0 -100 

-120 

1 2 3 
hoek (graden) 

Figuur 5.3: verband tussen scanhoek en t1f 

4 
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Hierdoor neemt de spotgrootte aan boven en onderzijde van het scan gebied to . Dit effect kan 
vermindert worden door het aandrukplaatje bijvoorbeeld 0,05 mm dichter bij de Jens te plaatsen. 
Het gevolg hiervan is dat de maximale defocusserings afstand afueemt. 

5.3.2 De focusdiepte 

De focusdiepte is berekend voor het bovengenoemde systeem. De focusdiepte ~ een variatie van 
de spotdiameter van 10% is± 0.23 mm, voor berekening zie hoofdstuk 4.6. D totale focusdiepte 
is 0.46 mm. De in de vorige paragraafberekende afwijking in focuslengte die ORtreedt wanneer de 
bundel onder een hoek op de lens valt, bedraagt 0,14 mm. De bruikbare focusdiepte is dus 0,46-
0,14 = 0,32 mm. 

5.3.3 De spotvorm 

De aberratie die het duidelijkst herkenbaar aanwezig is, is astigmatisme. Deze J erratie neemt 
sterk toe naarmate de bundel onder een grotere hoek t.o.v. de optische as van d lens invalt. Het 
gevolg hiervan is dat er een ovale bundel ontstaat. De grootste diameter van de ovaal blijft echter 
voldoende klein, zodat dit geen storend effect heeft op de meting. 

5.3.4 Positie van de spot 

Afhankelijk van de hoek die het galvanometer spiegeltje maakt en de effectieve ocuslengte van de 
lens kan de positie van de spot in z-richting, zie figuur 5.2, t.o.v. de optische asjberekend worden 
met de volgende formule. 

Positie = f * tana 

Met: 
a = Hoek tussen ingaande laserbundel en optische as. 

Er is echter verschil tussen de met ZEMAX berekende en verwachte waarde. it verschil is voor 
een aantal waarden van a met behulp van ZEMAX bepaald, zie tabel 5.2. Het 'ferschil tussen de 
berekende ten opzichte van de verwachte waarde voor de positie van de spot is weergegeven in 
figuur 5.4. I 

Hoek (gr-aden) Verwachte waarden (mm) Berekende waarde ~(mm) 
0 0 0 
0.5 0.222 0.221 
1 0.443 0.442 
1.5 0.665 0.663 
2 0.887 0.883 I 
2.5 1.109 1.103 
3 1.331 1.322 
3.5 1.553 1.540 

Tab e/5.2: positie van de spot ten opzichte van de optische as. 
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Figuur 5.4: verschil tussen berekende spotpositie t.o.v. verwachte positie. 

5.4 De teruggaande bundel 

5.4.1 Diameter van de teruggaande bundel 

De diameter van de teruggaande bundel is vrijwel gelijk aan de diameter van de gaande bundel. 
Echter door kleine defocusserings fouten op het aandrukplaatje ontstaan er een eine afwijking in 
de diameter van de bundel. 
Als het focus punt van de bundel voor het aandrukplaatje ligt, afstand aandrukp~tje tot lens is 
dan groter dan de afstand van de lens tot het focuspunt, dan levert dat een conv rgerend effect op 
voor de teruggaande bundel. De bundel diameter wordt dan iets kleiner. Als het focus punt achter 
het aandrukplaatje ligt, dan levert dat een divergerend effect op. Het gevolg hie an is dat de 
diameter van de teruggaande bundel groter wordt. 
De diameter verandering van de bundel door dit effect ter plaatse van de detectqr is onderzocht, 
bij het maken van deze berekening is de lens, onderdeel 8 in figuur 5 .I, weggelaten, omdat deze 
alleen dient om de bundeldiameter te verkleinen. Bij een scanhoek van 0° ligt he~ focuspunt 0,05 
mm achter het aandrukplaatje, zie hoofdstuk 5.3.1, dit leidt tot een bundel di~eter vergroting 
van 9 ~m. Bij een scanhoek van 3,5° ligt het focuspunt 0,08 mm voor het aand~plaatje, dit leidt 
tot een bundel diameter verkleining van 5 ~m, zie figuur 5. 5. De effecten van d~ 
diameterverandering zijn verwaarloosbaar omdat de diameter verandering kle" er is dan 1%. 
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Figuur 5.5: verband tussen diameter verandering en scanhoek. 

5.4.2 Vorm van de teruggaande bundel 

De vorm van de uitgaande bundel is vrijwel gelijk aan de vorm van de ingaande undel, ondanks 
het feit dat de spot op het aandrukplaatje sterk kan vervormen. Dit komt omdat e teruggaande 
bundel op vrijwel dezelfde plaats door de lens gaat als de heengaande, zodat de undel weer de 
oorspronkelijke ronde vorm terugkrijgt, zie bijlage 5B. 

5.4.3 Positie van de teruggaande bundel 

Als het aandrukplaatje vlak is en loodrecht op de optische as staat, dan valt de tf ruggaande laser 
bundel vrijwel samen met de heengaande bundel. De bundel schuift hooguit O,Of mm op ten 
gevolge van lensafwijkingen, zie bijlage 5B. Echter tijdens het maken van een sfn zal de bundel 
ter plaatse van hellingen van 5 mrad al snel 0,25 mm opschuiven, zie hoofdstuk .4, maar nu met 
f= 25,4 mm. 
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5.4.4 Gevolgen van eventuele lenswerking van de folie in het aandrukpl atje 

Omdat de folie bij indrukking een min of meer sinusvonnig oppervlak vertoon j, zie figuur 5. 6, kan 
dit eventueel een ongewenste lenswerking opleveren. De bollingen in de folie, t eroorzaakt door de 
vingerrillen, kunnen als negatieve lens werken en de bolling ter plaatse van ee vingergroef kan als 
positieve lens werken. 

Negatieve 
lenswerking 

Figuur 5. 6: lenswerking van de folie. 

Positieve 
lenswerking 

Met behulp van de hellingshoek (a) en de vingerlijnbreedte (d) kan de straal v de bolling, zie 
figuur 5. 7 op de volgende manier berekend worden: 

Figuur 5. 7 : illustraie ter berekening van de bol/ing. 

R = 14 dI sin( a) 

Met: 
R = straal van de bolling die op kan treden in de folie. 

Bij deze benadering is aangenomen dat de straal van de bolling van de lens co stant is. 
Invulling van a = 5 mrad en d = 500 Jlffi levert een straal (R) op van 25 mm. 

Na analyse van deze situatie in ZEMAX, waarbij het spiegelvlak ter plaatse v het aandrukplaatje 
is vervangen door een spiegel met een kromte straal van 25 mm bleek de ver dering van de 
bundel diameter door dit effect ter plaatse van de detector verwaarloosbaar te ·~n, zie bijlage 5C. 

I 
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6 Analyse van afwijkingen die voortkomen uit de 
sledebeweging 

6.1 Introductie 

Met behulp van een galvanometer scanner wordt de op en neer gaande scanbe eging in z-richting 
verkregen. Een laserbundel valt via een spiegel op het galvanometer spiegeltje, aarop de bundel 
onder de gewenste scanhoek wordt gereflecteerd. Vervolgens gaat de bundel d or de lens en 
wordt deze gefocusseerd, zie figuur 6.1. De gefocusseerde bundel reflecteert o de folie van het 
aandrukplaatje en gaat uiteindelijk via dezelfde weg terug naar de detector. Op deze manier wordt 
een snel op en neer gaande scanbeweging in z-richting verkregen. 

Lens Aandrukplaat e 

z 

~y 
cp x 

Laser bundel 

Figuur 6.1: overzichtstekening van het scannergedeelte. 

Om het gewenste vlak op het aandrukplaatje te kunnen scannen, moet de op e neer gaande 
scanbeweging in x-richting verplaatst worden. Hiervoor wordt gebruik gemaa van een translatie 
systeem. 

Op de slede van het translatie systeem zijn de volgende onderdelen geplaatst, e ook figuur 5.1: 
• Spiegel 
• Galvanometer scanner 
• Lens 

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de gevolgen van fouten in de sledeb weging. Tijdens 
deze sledebeweging kunnen zich twee soorten fouten voordoen, namelijk: 
• translatie afwijkingen (6.2) 
• rotatie afwijkingen (6.3) 

Er is onderzocht wat voor effect deze afwijkingen hebben op de spotpositie te plaatse van het 
aandrukplaatje en wat de gevolgen zijn voor de teruggaande bundel die op de etector valt. 
Achtereenvolgens zal gekeken worden naar gevolgen van translatie afwijkinge en rotatie 
afwijkingen in de slede beweging. 
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6.2 Translatie afwijkingen 

De volgende translatie afwijkingen kunnen onderscheiden worden: 
• xTx 
• xTy 
• xTz 

Met 
xTx 

xTy 
xTz 

= 

= 
= 

Translatie van de slede in x-richting bij beweging van de slede 
bovenop de gewenste translatie. Dat is het voor of achter lope 
Translatie van de slede in y-richting bij beweging van de slede 
Translatie van de slede in z-richting bij beweging van de slede 

x-richting 
van de slede. 
x-richting. 
x-richting. 

Gevolgen van xTx: 

Spotpositie: 
De spot verplaatst over de waarde van xTx in x-richting. Je meet dus o de verkeerde 
plaats. 

Teruggaande bundel: 
De xTx is niet van invloed op de teruggaande bundel. 

Gevolgen van xTy: 

Spotpositie: 
De positie van de spot op het aandrukplaatje blijft bij een xTy ongewij d. De spotgrootte 
verandert, omdat de afstand van het aandrukplaatje tot de lens verande, . 

Teruggaande bundel: 
De teruggaande bundel naar de detector is over tweemaal de waarde x y opgeschoven in 
y-richting. Dit suggereert een gemeten helling van een vingerlijn die par el ligt aan de x-as 
in het aandrukplaatje ter grootte van: 

xTy/f 

Met: 
f = De focuslengte van de gebruikte lens is. 

Gevolgen van xTz: 

Spotpositie: 
De positie van de spot op het aandrukplaatje blijft bij een xTz ongewijJ.gd 

Teruggaande bundel: 
De teruggaande bundel naar de detector is over tweemaal de waarde x z opgeschoven in 
z-richting. Dit suggereert een gemeten helling van een vingerlijn die loo

1

drecht ligt op de x
as in het aandrukplaatje ter grootte van: 

xTz/f 
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6.3 Rotatie afwijkingen 

6.3.1 Type rotatie afwijkingen 

De volgende rotatie afwijkingen kunnen onderscheiden worden: 
• xRx 

• xRy 
• xRz 

Met: 
xRx 
xRy 
xRz 

= 
= 
= 

Rotatie van de slede om de x-as bij beweging van de slede in richting. 
Rotatie van de slede om de y-as bij beweging van de slede in richting. 
Rotatie van de slede om de z-as bij beweging van de slede in x richting. 

De gevolgen van deze rotatie afwijkingen zijn minder eenvoudig in te zien als e gevolgen van 
translatie afwijkingen. Er is gekozen om de effecten van rotatie afwijkingen op een wiskundige 
manier te analyseren. In paragraaf6.3.2 wordt behandeld hoe de reflectie van een bundel op een 
vlak berekend kan worden. Achtereenvolgens worden de volgende punten toe elicht: 
• de reflectie van een lichtbundel op een vlak (6.3.2.1) 
• de reflectie van een lichtbundel op een vlak dat verdraaid is. (6.3.2.2) 

6.3.2 Reflectie van een lichtbundel 

6.3.2.1 Reflectie van een lichtbundel op een vlak 

Met behulp van de normaal van het vlak waarop de bundel valt, kan de richtin van de 
gereflecteerde bundel berekend worden. 
Er kan worden nagegaan dat de som van de ingaande bundel en een bundel die gespiegeld is in de 
normaal van het spiegelvlak gelijk is aan tweemaal de projectie van de ingaand bundel op de 
normaal van het spiegelvlak: 

Met: 

Lm + Lgespïcgcld = 2 PLm 

Lm = Invallende lichtbundel. 
Lgespïcgcld = Gespiegelde lichtbundel. 
PLm = Projectie van de ingaande bundel op de normaal van het sp egelvlak. 

Voor de projectie van de ingaande bundel op de normaal van het spiegelvlak 
worden dat geldt: 

PLm = 

aangetoond 
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= De normaal van het spiegelvlak. 
= Projectie van Lm op n. 
= Een correctie factor voor de lengte van de normaal, zodat 

normaal genormaliseerd wordt. 

Uit het bovenstaande volgt voor Lgcspïcgcld het volgende: 

Lgcspïcgcld = 2 PLïn - Lïn 

Voor de uittredende bundel geldt: 

Lwt = - Lgcspïcgcld 

6.3.2.2 Reflectie van een lichtbundel op een geroteerd vlak 

lengte van de 

De richting van de uittredende bundel zal veranderen als het spiegelvlak verdr~d wordt. Als de 
verdraaiing van de normaal van het spiegelvlak bekend is, kan de richting van de uittredende 
bundel berekend worden. In onderstaand verhaal wordt de berekening van de v~rdraaiing van de 
normaal uitgelegd. 

Berekening van de verdraaiing van de normaal van het spiegelvlak. 

De verdraaiing van de nomiaal van het spiegelvlak kan berekend worden door i ebruik te maken 
van de rotatiematrix. 

Voor rotatie om de x-as (Rx) geldt: 

0 0 ~ cos( q>) -sin( q>) 
sin( q>) cos( q>) 

Voor rotatie om de y-as (Ry) geldt: 

~
cos(~) 0 sin(~)~ 

Ry= 0 1 0 
sin(~) 0 cos(~) 

Voor rotatie om de z-as (Rz)geldt: 

tos(S) -sin(S) 0 
Rz = sin(S) cos(S) 0 

0 0 1 ] 
Omdat verplaatsingen en kleine rotaties lineaire afbeeldingen zijn, leidt dit voo willekeurige 
rotaties om alle drie de assen tot slechts één rotatiematrix (R) namelijk: 
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Met behulp van deze rotatiematrix kan de rotatie van de normaalvector van het spiegelvlak 
berekend worden bij een verdraaiing van het spiegelvlak. 

nr = Rn 

Met 
nr = De geroteerde normaalvector van het spiegelvlak. 

Voor de uittredende lichtbundel geldt dan het volgende: 

Luit = -2 PLu.+ Lu. 

Bij invulling van PLu. moet gebruik gemaakt worden van nr in plaats van n. 

Op bovenstaande manier kan de reflectie van lichtbundel op een willekeurig ge I teerd vlak 
berekend worden. 

6.3.3 Berekening van meetfouten ten gevolge van rotatie afwijkingen 

Er is onderzocht wat voor effect rotaties van slede hebben op de spotpositie te plaatse van het 
aandrukplaatje en wat de gevolgen zijn voor de teruggaande bundel die op de detector valt. 
Voordat deze afwijkingen berekend kunnen worden, moeten eerst de rotatieas n van de slede 
worden bepaald. Er is gekozen deze assen zoals in onderstaand figuur 6.2 te pl tsen. 

Lens Aandrukplaatje 

Laser bundel 

Figuur 6.2.: weergave van de rotatieassen van de slede. 

In dit systeem geldt voor de rotatieafwijkingen het volgende: 

<p = xRx 

"' = xRy 
e = xRz 
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Nu bekend is hoe de slederotaties plaats vinden tijdens de sledebeweging kunni de afwijkingen 
berekend worden die volgen uit de rotatieafwijkingen van de slede. 
Bij een rotatie van de slede vindt er naast een richtingsafwijking van de bundel ~ok een 
positieafwijking plaats. De bundel valt op een afwijkende plek op het volgende 

1

tlement. Deze 
positie veranderingen kunnen bepaald worden met behulp van informatie over de onderlinge 
afstand van de elementen en de richtings veranderingen van de bundel t.g. v rota ieafwijkingen. 

Stap voor stap zullen richtingverandering en positieafwijkingen van de lichtbun el geanalyseerd 
worden aan de hand van onderstaand figuur 6.3. 

f f 

Lens Aandrukp je 

Laser bundel 

Figuur 6.3.: overziehts tekening van het scanner gedeelte. 

Met: 
h = afstand tussen spiegel en het galvanometer spiegeltje. 
f = focus lengte van de lens. 

Heengaande bundel: 

Spiegel: 

Lïnl = [ -l,O,O]r 
Ilspiegel = [l,O,l]r 

Richtings veranderingen: 

Lwu = -2 PLm1 + Lm1 

Galvanometer spiegeltje: 

Lua = Lwu 
ngatv.sp = [0,1,-l]r 

Richtings veranderingen: 

Lwt2 = -2 PLua + 4.2 
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Positie verandering van de bundel t.o.v. het oorspronkelijke focuspunt van de lens: 

dXga!v.sp2 = h * Lwn(2,1) I Lwu(3,1) 
dyga1v.sp2 = h * Lwn(2,1) I Lwn(3,1) + xRx *h 
~.sp2 = dy galv.sp2 

Lwu(2,1) verwijst naar de component die zich op de tweede rij, eerste kolom Vépl Luïn bevindt. 

Lens: 

Eerst wordt de verschuiving van de lens in het x-z vlak bepaald t.g.v. rotatie Ukingen. 
Verschuiving van de lens in y-richtingen spelen een minder belangrijke rol. 

dXJens = xR Y * h - xRz * f 
dz1eos = xRx * f 

Vervolgens gaat de bundel door de lens, reflecteert op het aandrukplaatje en gf t via de lens weer 
terug naar het galvanometerspiegeltje. 
Bij terugkomst op het galvanometerspiegeltje is de richting van de bundel hetz~lfde, alleen is de 
bundel opgeschoven. Het gevolg hiervan is dat de teruggaande bundelweg via f et galvanometer 
spiegeltje naar de spiegel evenwijdig is aan de ingaande bundelweg. De bundel s alleen 
opgeschoven. 

Teruggaande bundel: 

Galvanometer spiegeltje: 

Lin3 = -Lwa 

Richtings veranderingen: 

Positie verandering van de bundel t.o.v. het oorspronkelijke focuspunt v de lens: 

dXga!v.sp3 = 2 * dx1cos - dxgaJv.sp2 

~.sp3 = 2 * dz1cus - dzgaN.sp2 

dygalv.sp3 = dzga~v.sp3 

Spiegel: 

Richtings veranderingen: 

Lun4 = [l,O,O]T 
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Positie verandering van de bundel t.o.v. de oorspronkelijke bundel: 

dyspiegel4 = dZgaJv.sp3 
dzspiegel4 = -dxgalv.sp3 

Hierbij is Lwt4 de richting van de uittredende bundel uit de slede en dyspiegei4 de pschuiving in y
richting en dZspiegei4 de opschuiving in z-richting van de uittredende bundel uit e slede: 

Afwijkingen in de positie waar de spot op het aandrukplaatje valt 

Ten gevolge van de rotatie afwijkingen ontstaat er een afwijking in de positie de spot op het 
aandrukplaatje valt. Deze afwijking kan met behulp van Lwa, dx1ens en dz1ens ber kend worden: 

Als eerste moet de afwijkende positie waar de bundel op de lens valt t.g.v. Lwt2 
Dit moet voor de x- en z-richting gedaan worden. 

dXop1ens = f* Lwa(l,l) I Lwa(2,1) 
cizop1ens = f * Lwa(3, 1) I Lwa(2, 1) 

De afwijking in de spotpositie kan als volgt berekend worden: 

dxs"ot = dxlens + dXopJens 
dZspot = dzlens + cizop1ens 

Hierbij is dx".. de afwijking in x-richting en dz.". de afwijking in z-richting van lde spotpositie. 

Vervolgens is deze berekening ingevoerd in Matlab, zie bijlage 6, zodat de gev , lgen van 
rotatieafwijkingen snel bepaald kunnen worden. 

In hoofdstuk 7.3 zijn de gevolgen van de rotatie- en translatie afwijkingen, die oor de leverancier 
van de gekozen slede opgegeven zijn, bepaald. 
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7 Het ontwerp 

7.1 Opbouw van de scanner 

De scanner gaat het aandrukplaatje rastervormig scannen, zie hoofstuk 3.2.3.3. et scanpatroon 
wordt gegenereerd door een translatie systeem in combinatie met een galvanometer scanner, 
waarbij vingerlijnen gedetecteerd worden op de wijze die in H4 is beschreven. V or de opbouw 
van het geheel zie de 3D-ontwerpschets in figuur 7.1 en tabel 7 .1. 

Figuur 7.1: de opbouw van de vingerlijn scanner. 

onderdeel nr. naam: I 

1 Collimator pen 

2 Delingsprisma 
3 Spiegel 
4 Galvanometer scanner 
5 Lens 
6 Aandrukplaatje 
7 Slede van het translatie systeem 
8 Lens 
9 Quadranten detector 

10 Bodemplaat I 

Tabel7.1: onderdelen van de vingerscanner. 
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Voor een duidelijker beeld van de opbouw van de scanner zie ook figuur 7.2 en 7.3. 

Figuur 7.2: een 3D-principeschets van de vingerlijn scanner. 

Figuur 7.3: een 3D-principeschets van de vingerlijn scanner. 

7.2 De werking van de scanner 

Aan de hand van figuur 7.1 wordt de werking van de scanner toegelicht. 
De laser bundel die in de collimator pen ( 1) ontstaat, valt op het delings prisma 
de bundel wordt in -x-richting afgebogen en komt vervolgens op de spiegel (3) 
galvanometer spiegel (4), het punt waar de bundel op de galvanometer valt is t 
punt van de lens (5). Bij verdraaiing van de galvanometer spiegel om de x-as 

2). Een deel van 
n valt dan op de 
ens het focus 
de laserbundel 
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een translerende beweging in z-richting beschrijven op het aandrukplaatje (6). ie hoofdstuk 4 
voor de wijze waarop vingerlijn afstanden gedetecteerd worden. Het aandruk aatje bevat een 
reflectieve folie, waarop de bundel reflecteert. De bundel gaat vervolgens via ezelfde weg terug 
naar het delings prisma, waar een deel van de bundel rechtdoor gaat in x-richti g. De lens (8) dient 
ervoor om de bundel diameter te verkleinen, zodat de quadranten detector (9) e bundel 
verschuivingen, die ontstaan bij het scannen van een vingerlijnen patroon, kan aarnemen. 

7.3 De onderdelen van de scanner 

In deze paragraaf worden de onderdelen van de scanner besproken en van so ·ge onderdelen 
wordt een mogelijke leverancier vermeld. 

De lichtbron: 
Een collimator pen, zie figuur 7.4, kan als lichtbron worden toegepast. 

Figuur 7. 4: opbouw van een collimator pen. 

De galvanometerscanner: 
De galvanometer moet in staat zijn te scannen met een frequentie van 136 Hz. en mogelijke 
leverancier van deze scanner is General Scanning lnc. De galvanometer scanne G120DT kan 
worden toegepast in combinatie met de MiniSAX driver en spiegel type nr. : 3r 025, zie bijlage 
7 A voor meer product informatie over de scanner, driver en spiegel. 

De lens: 
Het type lens en mogelijke leverancier van de lens is besproken in hoofdstuk 5 n bijlage SA. 

Het translatie systeem: 
De slede moet een snelheid van minimaal 15 mm/s kunnen halen met een resol tie van 1 J..lill. 
De translation stage M-UTM25CC 1lll.. in combinatie met driver MM3000 v Newport voldoet 
aan deze eisen. Voor informatie over de translation stage en driver, zie bijlage 

Met behulp van de analyse methode die besproken is in hoofdstuk 6 zijn de ·~kingen 

uitgerekend die ontstaan bij de rotatie- en translatie afwijkingen van deze slede 
De opgegeven afwijkingen zijn: 

xTx = 1 ~m 
xRx = 110 ~rad 
xRz = 70 ~rad 

De afwijking in de spotpositie ten gevolge van rotatie afwijkingen zijn: 
dx = 0 J..lill 
dz = -1,8 ~m 
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De terugggaande bundel verplaatsing ten gevolge van rotatie afwijkingen bedrr ' : 

dz =5l!m 
dy = 3,6l!m 

De translatie afwijking xTx leidt alleen tot een afwijking in de spotpositie in x-ribhting ter grootte 
vanxTx: I 

dx = ll!m. 

De quadranten detector: 
Het toepassen van een quadranten detector is besproken in hoofdstuk 4.7. De qÜadranten detector 
die in de testopstelling is gebruikt kan ook in het uiteindelijke ontwerp gebruikt ~aan worden. De 
detector, het type SPOT-4DMI is gekocht bij Te Lintelo Systems BV, Edisonstaat 36 te 
Zevenaar, fax 0316-340805. 

De belangrijkste onderlinge afstanden van diverse onderdelen van de scanner zij weergegeven in 
figuur 7.5. 

Met: 

fs 

2/3•fg 

Figuur 7.5: bovenaanzicht, met de onderlinge afstanden van ~á !en van de 
scanner. Zie tabel 7.1 voor de verklaring van de o u I 

fs = focus lengte van de lens in onderdeel 5 
f8 = focus lengte van de lens in onderdeel 8 

Adviezen voor het ontwerp van de constructie van de vingerlijn scanner: 
• Een combinatie van een bundeldiameter van lmm en een focus lengte van I s 5 van 25,4 mm 

levert de gewenste scherpte-diepte en spotgrootte op. 
• Lens 8 dient om de bundel diameter te verkleinen tot 0,3 mm. Een plane co vex lens met een 

focuslengte van 50 mm kan hiervoor toegepast worden. 
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Conclusie 

Onderzoeksresultaten: 

Er is onderzoek verricht naar de werking, kosten, kwaliteit en leveranciers van de op de markt 
verkrijgbare vinger scanners. Uit dat onderzoekt blijkt dat bij de huidige vinger canners de 
opname van het vingerlijn structuur op een veelal optische of capacitieve wijze wordt gemaakt. De 
kosten voor een dergelijk systeem bedragen gemiddeld $350. De gemiddelde b trouwbaarheid, 
aangegeven door FARIFRR is 0,005. De betrouwbaarheid van deze systemen an echter sterk 
afuemen als de vochtigheidsgraad toeneemt, wat in de praktijk regelmatig voo omt bij 
pinautomaten die buiten staan. Daarom zijn de huidige vingerscanners in mind e mate geschikt 
om als vervanger voor het huidige pincode systeem te worden toegepast en is r behoefte aan een 
scansysteem dat ongevoelig is voor variatie van de vochtigheidsgraad. Door to passing van een 
aandrukplaatje in de vingerscanner constructie wordt dit probleem voorkomen.J 
Vervolgens is onderzoek verricht naar het deformatiegedrag van het aandrukp$ atje bij indrukking 
door een vinger. Het onderzoek leverde de volgende informatie op: afhankelij van de persoon en 
aandrukkracht varieert de rilhoogte in de folie tussen de 0,6 en 1,4 Jliil. De ge ·ddelde hellingen 
in de folieoppervlak bedraagt 7 mrad. 1 

Omdat de folie goede reflectieve eigenschappen bezit en voor het meten van dd structuur van de 
folie door het glas van het aandrukplaatje heen gemeten moet worden is gekoz~n voor een optisch 
scansysteem. Het maken van een opname van de vingerlijnstructuur gaat plaats! vinden door 
middel van een smalle lichtbundel die het oppervlak rastervormig aftast en hellihgen in de folie 
meet. Met deze opname methode kan op een betrouwbare wijze voldoende inf~rmatie over de 
vingerlijnstructuur verkregen worden. I 
Nadat de meest geschikte opname- en detectie methode bekend waren, is verv lgens onderzoek 
verricht nar de opbouw van de scanner en afwijkingen die optreden tijdens het cannen. Uit de 
analyse van de afwijkingen die optreden in het optisch ontwerp volgt dat een a hromatische 
doublet lens (onderdeel 5 in figuur 7.1) toegepast moet worden in het scansyst em. Bovendien is 
er een methode ontwikkeld voor het berekenen van afwijkingen die tijdens een · gerscan ontstaan 
door afwijkingen in het translatie systeem. 

Volgende ontwikkelstappen zijn het uitwerken van de constructie voor de vingl rscanner, de wijze 
van informatie verwerking, vervaardigen en testen van de scanner. Bij positiev testresultaten 
moet het ontwerp geschikt gemaakt gaan worden voor productie in grote aant len tegen een 
concurrerende prijs. 
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Symbolen lijst 

F AR = False Acceptance Rate 
FRR = False Rejection Rate 
h = Rilhoogte in de folie 
K = Het aantal interferentielijnen 
À = De golflengte van het licht, hier 540 nm 
q> = hoek tussen de normaal van het spiegelvlak en de middellij van het asje 
ro = hoeksnelheid van het asje 
R = de straal van de roterende scanbeweging 
s = Opschuiving 
a. = Helling 
d = Afstand tussen folie en lens 
wr = Halve spot diameter 
À = Golflengte van het gebruikte licht 
f = Focus lengte 
w = Halve diameter van de ingaande bundel 
llz = Focus diepte 
EFL = De effectieve focuslengte. 
FFL = De afstand van de voorzijde van de lens tot het focuspunt 
BFL = De afstand van de achterzijde van de lens tot het focuspun . 
Tc = Dikte van de lens op de optische as. 
Te = Dikte van de lensrand. 
EFL = Effectieve focus lengte. 

a = Hoek tussen ingaande laserbundel en optische as. 
xTx = Translatie van de slede in x-richting bij beweging van de sl de in 

XTy = 

xTz = 

F = 
xRx = 
xRy = 
xRz = 
Lu. = 
Lga;pïegeid = 
PLm = 
n = 
nTLmn = 
nT n = 

x-richting bovenop de gewenste translatie. Dat is het voor f achter lopen 
van de slede. 
Translatie van de slede in y-richting bij beweging van de sl de in 
x-richting. 
Translatie van de slede in z-richting bij beweging van de sl , de in 
x-richting. 
De focuslengte van de gebruikte lens is. ~ 
Rotatie van de slede om de x-as bij beweging van de slede x-richting. 
Rotatie van de slede om de y-as bij beweging van de slede x-richting. 
Rotatie van de slede om de z-as bij beweging van de slede n x-richting. 
Invallende lichtbundel. 
Gespiegelde lichtbundel. 
Projectie van de ingaande bundel op de normaal van het s iegelvlak. 
De normaal van het spiegelvlak. 
Projectie van Lu. op n. 
Een correctie factor voor de lengte van de normaal, zodat 

1
de lengte van de 

normaal genormaliseerd wordt. 
L.ut = De uittredende bundel. ' 
11r = De geroteerde normaalvector van het spiegelvlak. 
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Bijlage 1 

I 
Hier volgt een kort overzicht van leveranciers van vingerscanners. De meeste leve 1anciers zijn 
gevestigd in de V.S. · 

Naam bedrijf: 

• American Biometrie Company 
• Fiserv, Inc. 
• Key Tronie 
• Orisys Technologies, Inc. 
• Mytec Technologies 
• Vitrix, Inc. 
• Identicator Technology 
• Ideamation, Inc. 
• Sagem 
• Sony 

Internet adres: 

www.biomouse.com 
www.fiservcs.com 
www.keytronic.com 
pw l.netcom. com/--orisys/finger.html 
www.mytec.com 
www. vitrix.com 
www.identicator.com 
www.cfcl.com/free/orgs/ideamation.h1ml 
www.morpho.com 
www. etc. co.zalspecification/sonyfps. tm 

I 
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Bijlage 2A 

Voor het bepalen van de geschikte belichtingstijd voor het.maken van foto's van h t 
interferentiepatroon zijn diverse belichtingstijden bij verschillende vergrotingen 
uitgeprobeerd. De vergrotingsfactor van het interferentie beeld in de interferomete is in 
stappen instelbaar tussen de 8 en 50 keer. Een overzicht van deze meting is weerg geven in de 
tabel op de volgende bladzijde. Er zijn 36 opnames gemaakt bij diverse vergrotin n en 
belichtingsduren. Na ontwikkeling zijn de opnames beoordeeld en is bepaald welk 
belichtingsduur bij een bepaalde vergroting toegepast moet worden. 
Het resultaat van de meting staat kort samengevat in onderstaande tabel. 

20x 
8x 
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Bijlage 2A 

Negatief nr. Belichtingsduur (s) Vergroting Beoordeling 1 estpersoon 

00 1/50 50x A=As chwin 

0 1125 50x A 

1 1110 50x A 

2 115 50x geschikt A 

3 1/2 50x A 

4 1 50x A 

5 2 50x A 

6 2 50x A 

7 2 50x A 

8 4 50x A 

9 8 50x A 

10 1/50 32x A 

11 1/25 32x A 

12 1110 32x A 

13 115 32x geschikt A 

14 1/2 32x A 

15 1 32x A 

16 1 32x A 

17 2 32x A 

18 4 32x A 
' 

19 8 32x A 

20 1150 20x A 

21 1125 20x A I 
22 1/10 20x geschikt A 

23 1/5 20x A 

24 1/2 20x A 

25 1 20x A 

26 1 20x A 

27 2 20x A 

28 4 20x A 

29 8 20x A 

30 1/25 8x A 

31 1/10 8x geschikt A I 
32 112 8x A 

33 115 8x A 

34 1 8x A 

35 1150 8x A 

36 1/2 50x A 
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Bijlage 2B 

Er zijn een drietal beschikbaar gestelde aandrukplaatjes onderzocht. Er zijn 29 op~ames 
gemaakt onder verschillende vergrotingen en bij meerdere testpersonen. Ook is er~an elk 
aandrukplaatje een opname gemaakt zonder dat deze belast was, om verontreinigi gen en 
beschadigingen van het aandrukplaatje in beeld te krijgen. Een overzicht van de m tingen is 
weergegeven in de tabel op de volgende bladzijde. 

Na ontwikkeling van de gemaakte opnames kan geconcludeerd worden dat alle drf· de 
aandrukplaatjes een zelfde deformatie gedrag hebben en dat de deformatie bij ind kking van 
het aandrukplaatje door de verschillende testpersonen van dezelfde orde is. 
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Bijlage 2B 

Negatief nr. Belichtingsduur (s) Vergroting. Aandrukplaatje nr Ir est persoon 
00 1/5 32x RT10 A ==Aschwin 

0 1110 20x RT10 A 

1 1110 8x RT10 A 

2 1110 8x RT10 g en 

3 1/5 50x N85 g ~en 
4 1/5 50x N85 IA 
5 1/5 32x N85 IA 
6 1110 20x N85 IA 
7 1110 8x N85 IA 
8 1110 8x N85 g en 

9 1/5 50x RH1 IA 
10 115 32x RH1 A 
11 1110 20x RH1 ~ 
12 1110 8x RH1 ~ 
13 1110 8x RH1 g~en 

14 1/5 50x RT10 Bf=Paul 

15 1/5 32x RT10 ~ 
16 1/10 20x RT10 B 
17 1110 8x RT10 E 

18 1/5 50x N85 E 

19 1/5 32x N85 E 

20 1110 20x N85 a 
21 1/10 8x N85 E 

22 1/5 50x RT10 c =Suzanne 

23 1/5 32x RT10 c 
24 1/10 20x RT10 c 
25 1/10 8x RT10 c 
26 1/5 50x N85 c 
27 115 32x N85 c 
28 1110 20x N85 q 
29 1/10 8x N85 q 

I 
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Bijlage 2C 

In onderstaand figuur is een kopie van foto nr. 13 uit serie I. De oorspronkelijke 
gemaakt bij een vergroting van 32x. Deze foto geeft het interferentie patroon 
vervormingen die optreden in de folie bij indrukking van het aandrukplaatje. 
Met behulp van onder andere deze figuur is de gemiddelde hoogte van de rillen u"''"'""'·u 
de folie ontstaan bij indrukking van het aandrukplaatje. 



' 

Bijlage 4 

In onderstaande tabel zijn de meetgegevens uitgezet van de meting met de opstell 
figuur 4.2 wordt beschreven. Met deze meting is het verband tussen uitgangssigna 
quadranten detector en de hellingshoek van de eindmaat bepaald. 

Hoek(mrad) Meetsignaal ( m V) Hoek (mrad) 
0 0 0 
1 1.2 -1 
2 2.2 -2 
3 3.1 -3 
4 4.1 -4 
5 5.1 -5 
6 6.1 -6 
7 7 -7 
8 7.7 -8 
9 8 -9 
10 8.4 -10 

In onderstaand diagram zijn de meetgegevens uitgezet in een grafiek: 

(ij 

~ 

10 

5 

Meetsigné 
0 
-1 
-2.1 
-3 
-4 
-4.9 
-5.8 
-6.5 
-7.2 
-7.9 
-8.4 

-~ 0+-----------------------------~~---------------------------+ _. 
CD 
CD 
E 

-10L-------~------~------~------~ 
-10 -5 0 5 10 

hoek (mrad) 

ng, zoals in 
al van de 

~al (mV) 
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Bijlage SA 

Informatie over de achromatische doublet van Newport die toegepast wordt in de 
vingerscanner, produkt nummer P AC 516. · 

BFL 
EFL 

Figuur SA. 1: een achromatische doublet Jens. 

Met: 

EFL = De effectieve focuslengte. 
FFL = De afstand van de voorzijde van de lens tot het focuspunt. 
BFL = De afstand van de achterzijde van de lens tot het focuspunt 
Tc = Dikte van de lens op de optische as. 
Te = Dikte van de lensrand. 

Dia. EFL f/# BFL m T,, Tel Te R, R2 R3 Product 
(mm) (mml (mm) (mml (mml (mml (mml (mml (mml (mml Glass Type Number 

6 35 12.7 2.0 10.7 12.6 2.7 O.ï 2.ï 8.609 -5.134 -57.155 BaF NIO-SF 10 PAC510 

6.35 19.0 3.0 17.4 18.6 2.2 1.0 2.6 12.020 -9.145 -30.911 BaK 4-SF 10 PAC513 

6.35 25.4 4.0 23.9 24.8 2.0 1.0 2.5 15.305 -11.266 -33.538 BK 7-SF 5 PAC516 

12.7 25.4 2.0 22.2 25.3 4.5 1.0 4.1 17.:.!52 -10.541 -116.803 BaFNIO-SF 10 PAC522 

12.7 38.1 3.0 36.0 37.6 3.0 1.5 3.2 24.417 -18.576 -<il.927 BaK4·SF JO PAC525 

12.7 50.8 4.0 48.8 50.1 3.0 1.5 3.5 30.856 -22.713 -<i7.61 i BK 7-SF5 PAC528 

!2.7 63.5 5.0 61.5 62.9 3.0 1.5 3.7 38.499 -28.477 -85.321 BK 7-SF 5 PAC531 

25 4 50.8 2.0 45.2 'i0.5 7.8 2.0 7.0 34.608 -21.460 -232.961 BaFNIO-SF 10 PAC540 

25.4 76.2 3.0 72.4 75.3 5.5 2.0 5.2 48.834 -37.1 52 -123.853 BaK 4-SF 10 PAC546 

214 IDO 3.9 96.5 98.8 5.0 2.17 5.2 60.741 -44.710 -133.104 BK 7-SF 5 PAC552 

15.4 125 4.9 !21.9 123.9 4.3 2.167 4.9 75.785 -'i6.058 -167.954 BK 7-SF 5 PAC555 

25.4 150 5.9 IJ7.1 148.9 4.0 2.167 4.9 91.273 -<iï.225 -200.644 BK 7-SF 5 PAC558 

25.4 175 6.9 172.1 173.9 3.8 2.5 5.2 106.550 -78.493 -234.186 BK 7-SF 5 PAC561 
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Bijlage SB 

Met behulp van ZEMAX is onderzocht of de vorm en de diameter van de terugg 
ter plaatse van de detector sterk afhankelijk is van de scan~oek. (De lens, onderd 
figuur 5.1, is weg gelaten.) Uit de meetgegevens bij respectievelijk een scanhoek 
3,5°, zie volgende twee bladzijden, blijkt dat de verandering van de diameter end 
de teruggaande bundel verwaarloosbaar zijn. 

de bundel 
I 8 in 

vorm van 

De radius van de ingaande bundel was 500 JJ.m en de radius van de teruggaande b ndel bij een 
scanhoek van 0° is ook 500 JJ.m. De radius van de teruggaande bundel bij een sca hoek van 
3,5° is 502 J.lnl, echter de bundel is over een afstand van -0.026 mm in z-richting 
opgeschoven. 
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Bij lage 5C 

Met behulp van ZEMAX is onderzocht of de vorm en de diameter van de terugg~de bundel 
ter plaatse van de detector sterk afhankelijk is van een eventuele lenswerking die ~p kan 
treden in de folie. (De lens, onderdeel 8 in figuur 5.1, is weg gelaten.) Uit de mee~gegevens, 
zie volgende bladzijde, blijkt dat de verandering van de diameter en de vorm van de 
teruggaande bundel verwaarloosbaar zijn, als de folie wordt voorgesteld als een spiegel 
waarvan de kromtestraal 25 mm is. 

De radius van de ingaande bundel was 500 Jlm en de radius van de teruggaande bljlndel bij een 
scanhoek van 0° is ook 501 JliD. De vorm en diameter veranderen nauwelijks. 
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Bijlage 6 

% Berekening van de gevolgen van rotatieafwijkingen bij sledebeweging 
%Voer voor het runnen van deze m-file eerst de waarden van a,b,c,f,h in Matlab in. 
% a = rotatieafwijking om x-as = xRx · 
% b = rotatieafwijking om y-as = xRy 
% c = rotatieafwijking om z-as = xRz 

Rx=[I 0 0;0 cos( a) -sin(a);O sin(a) cos(a)]; 
Ry=[ cos(b) 0 sin(b );0 I 0;-sin(b) 0 cos(b )]; 
Rz=[cos(c) -sin(c) O;sin(c) cos(c) 0;0 0 I]; 

R=Rx*Ry*Rz; 

% Heengaande bundel 

%Spiegel 

Lini =[-I·O·O]· 
' ' ' 

nspiegel=[I ;0; I]; 

nsr=R * nspiegel; 
PLin1 =(nsr'*Lin I *nsr)/(nsr'*nsr); 
Luit I =-2 *PLin I +Lin I 

% Galvanometer spiegeltje 

Lin2 = Luit I ; 
ngalvsp=[O; 1 ;-1]; 

ngr=R *ngalvsp; 
PLin2=(ngr'*Lin2*ngr)/(ngr'*ngr); 
Luit2=-2 *PLin2 +Lin2 

%Positie verandering van de bundel t.o.v. het oorspronkelijke focuspunt van de le~s 

dxgalvsp2=h*Luit 1(1, I )/Luit1(3, 1) 
dygalvsp2=h *Luit 1 (2, 1 )/Luit 1 (3, 1) 
dzgalvsp2=dygalvsp2+c*h 

%Lens 

dxlens=b*h-c*f 
dzlens=a*f 
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% Teruggaande bundel 

% Galvanometer spiegeltje 

Lin3=-Luit2 

Luit3=-Lin2 

dxgalvsp3=2*dxlens-dxgalvsp2 
dzgalvsp3 =2 * dzlens-dzgal vsp2 
dygalvsp3=dzgalvsp3 -a* h 

%Spiegel 

Lin4=-Luit1 
Luit4=-Lin1 

Bijlage 6 

%Positie verandering van de bundel t.o.v. de oorspronkelijke bundel 

dxspiegel4=dxgalvsp3 
dyspiegel4=dzgalvsp3 
dzspiegel4=-dxgalvsp3 

% Berekening van de afwijking in de spotpositie 

%Opschuiving van de bundel die op de lens valt t.g.v. richtings afwijkingen 
%van de bundel t.o.v. de gewenste bundel die door het focus van de lens gaat. 

dxoplens=f*Luit2( 1,1 )/( -Luit2(2, 1)) 
dzoplens=f*Luit2(3, 1 )/(-Luit2(2, 1)) 

% Afwijking in de spotpositie 

dxspot=dxl ens+dxoplens 
dzspot=dzlens+dzoplens 



GlOO Series Features 
... Fast dynamic response 

... High torque to inertia ratio 

... Angles up to ±38 degrees 
optica! 

... Sawtooth and random 
stepping up to 300Hz 

G300 Series Features 
... Fast dynamic response 

... High torque to inertia ratio 

... Angles up to ±50 degrees 
optica! 

... Sawtoothand random 
stepping up to 80Hz 
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Bijlage 7A 

GlOO and G300 Series 
Galvanometer Optical 
Scanners 
A ga!Vdllometer is a angular positions. They are GIOO Series scanners are 

limited rotation closed loop, i.e. they have a used ~ diverse laser appli-
servo motor that capacitive rotation sensor that cations such as computer 
is specifically provides position infonnation oul microfilm, laser 

designed for highly linear to the servo amplifier. This mar · g, non-impact printing, 
torque and deflection charac- establishes a feedback control space mmunications, and 
teristics over a relatively large loop. infrar detectors such as 
angle. The optica! scanners These scanners and their militaJ1Y night vision systems. 
manufuctured by General support peripherals are in wide G300 Optical Scanners 
Scanning are precision, high- commercial use today. They 

The G$00 Series provides speed electro-mechanical have the accuracy, repeatability, beam deflection of up to 100 o 
devices that have fust dynamic and durability for long lasting 

peak-to-peak and controls the response because of their operation. 
movement of minors up to exceptionally favorable torque GlOO Optical Scanners 100 mm in size. With this 

to inertia ratios. As such they 
are often referred toaslow 

The GIOO Series scanners scanner series, it is possible to 

inertia scanners. 
provide beam deflection of follow scanning functions such 

All scanners are designed to 
up to 76 o peak -to-peak and as sawtpoth and random step-

exclude the use of lead connec-
control the movement of mir- pllig at up to 80Hz. 
rors that range in size from 5 to The p300 Series optica! tions to the moving element in 
10 mm. Their feedback control scannt are used in applica-order to insure high reliability. 
loop makes it possible to ti ons s eh as resistor trimming, 

Sensor Technology accurately follow scanning laser marking, non-impact 
Galvanometer scanners can waveforms such as sawtooth printin~, fucsimile transmis-
address and hold desired and random stepping at up to sion, and military night vision 

300Hz. systems. 

From 1 to r: Gl20DT, G325DT G350DT, Gl38DT 

.. 

. . 
. . . . 

.. 

... . .. 

. . 

. . 
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GlOO and G300 Optical Scanners 

Model G120DT 
The Gl20DT is intended for 
driving small mirrors up to 
10 mm in diameter at speeds of 
de to 300 scans per second. lt 
is often used to provide hori
zontülaserbearndeflection 
in equipment such as wide
band facsimile receivers 
and COM devices. The laser 
entertainment industry 
also uses the Gl20DT. 

Specifications 

Model G138DT 
The Gl38DT is intended for 
driving small mirrors up to 
10 mm in diameter at speeds of 
de to 200 scans per second. lt 
has an increased scan range of 
76 o peak-to-peak optical 
excursion. This model is also 
frequently used by the laser 
entertainment industry. 

Model G32SDT 
The G325DT will drive mirrors · 
at speeds from de to 80 scans 
per second depending on 
mirror sizes. lt is a rugged 
device of exceptional accuracy 
which has found wide use in a 
broad range of applications such 
as newspaper photo transmis
sion, photo typesetting, thick 
film resistor trimming, laser 
marking, and laser annealing. 

Model G350DT 
The G350DT is larger than the 
G325DT in order to increase 
the scan range to 100 ° of peak
to-qeruc optical.excursion. The 
G3~0DT offers accurate, high 
torque capability for applica
tioJt such as thennal irnaging, 
laset radar, military training 
systerns, and aerial surveil
lande and mapping systems. 

Model Numbers 
Parameters Units Gl20DT GI38DT G325DT G350DT 

Rated Excursion, max. m 
Rotor Inertia 
Angular Stiffness 
Wobble!ll 

Jitter 11l 

Magnetic Driver 121 

Coil Resistance~· 
Coil Inductance 
Torque Constant 
Maximum 1brque 

Angular Sensitivity <1."> 
Linearity <'l 
Typical Zero Drift cu 
Typical Gain Drift <6) 

Notes: 

peak-to-peak deg. 
g~~-cml 
Nrnlrad 
JJradian 

peak-to-peak 
JJradian 

peak-to-peak 

I. Deflection is in tenns of optical scan angle. 

2. Torque and electrical parameters are nomi~. 

3. Expressedas a percent of peak-to-peak deflection. 

4. Differential into zero-ohm load, supply voltage + 12 vdc. 

40 
0.028 
0.02 
<50 

<100 

•. 2 ' 
"'"'"'•.. 1 . 

... , ·.'; : :; o.on ... 
>0.025'• ·· . 

76 
0.033 
0.01 
<50 

<100 

.,. ,.y ;.··o· ·:'·t·1~· '.· .' 'f""~ T· .~.: ,' 
. 16 .• -. ·. ;.· '· 
±0.3 ... 
±30 

±0.015 

5. The thennal blanket offers a controlled tempemture environment 
for the scanner and reduces the effect of ambient temperature 
changes by approximately an order of magnitude. 

6. de operation. 

50 
4.3 
o.lo 
<25 

<50 

±0.3 
±30 

±0.015 

7. Environmental: slorage -10" Cto 70• C; operating +16" Cto40• C. 

100 
6.5 
0.03 
<25 

<50 

±0.3 .:: ... .
±30 . 

±0.015 
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Laser Quality Mounted Mirrors 

Used With GlOO Series Optical Scanners (Diameter of mounting shaft: 0.089" to 0.090 ") 

X MirrorUl Y l\firrorUl Useable Scratch Peak Irrad Peak Power<ll ______ 1\_fi_r_ro_r ______ _ 
Model # Model # Aperture /Dig (C\\) (Pulsed) Coating Flatness14l Refledi,·ity 

,....,.., . ....... ·~ 

Elü-082691 . Elü-082711 
Elü-082694 Elü-082714 

5mm 
5mm 

40120 
40/20 

laser Quality Mirrors: GlOO Series 

GlOO Series: X Mirror 5 mm 

5 W/cm2 

10W/cm2 

(3) 

(3) 
AlSiO 
Silver 

114 À 

1141 

· GlOO Series: Y Mirror 5 mm 

.....j,.r-i& REflECTlVE I ... SURFACE 

+ 

I ·-~REF I 12211:~m 
~ -

1. 'Torque 1C1eWS ID 3.2S±Cl25 Ol ... 

2.1 ...... , =-
Optical Grade Mounted Mirrors (All models AlSiO coating) 

Used With GlOO Series Optical Scanners (Diameter of mounting shaft: 0.089" to 0.090 ") 

Assembly 

86% @ 450-700 run 
96% @ 450-700 run 

Mirror Inertia Clear Aperture 
Model # Scratch!Dig FlatnessOl 'D' dim. 'N dim. 'B' dim. 'C' dim. (g--cm2) 'E' x 'F' 

::JJ~;~:. . . ·;~~~~f!?r~':rr'" 
::ttlt;::·;· ::~·:O•<C 1 !~; 
30040f~~t%?~.4orw 1/2À 15 mm 

300403Q 'i~/c ' 1 • 40ÓÓ . 112A. 

Optical Grade Mirrors: GlOO Series 

0.276" 
7mm · 
0.433" 
11 mm 

0.630" 
16mm 
0.630" 
16mm 

0.398" · 
10.109 mm 

0.433" ' 
10.982mm 
0.48~' 

12.344.mm 
0.575" . 

14.605 mm 
0.596" : . . 

15.138mm 
0.596" 

15.138mm 

0.0 2 ~:: 

· 3.6oi x 2:921mm; > 
0.0 4 .·"· 0.212 x0:186" ,;", 

5.385.x 4.724mm. ;, 
' 0.0 

. ... ·: .. · . • . -~· .. l -.::. 

2 0.311 :i 0292" .. ~;<' 
· 7.899.x 7An·mrii 

:-o.o 6 0.488 x 0.469'~: ' 
12.395 :x 1-1 ~913 min 

0.0 1 0248 x 0.511''_' 

0.0 0.390 x 0.511" 
9.906 x 12.979 mm 

,. · 

.. 
: :I . . 
.. 

;· .. 

.. 



MiniSAlr 
Features 

• Credit mrd size (2 1/8" x :U/8") 
for beHer system packaging 

• lunabie to high bandwidths 

~ Minimixed power supply 

requirement 

~ Complete PID control 

• Digitall/0 flags ond foult 

proteetion circuitry 

~ Accepts wide supply volta ,ge range: 

:±: 15 to :±:28 volts DC 

~ Compatible with both G ond M 

series galvanometers 

• Modular, customizable design 

Options/ Accessories 
• Titermal Control Module, for use 

with ''1" option scanners to achieve 

superior drift control (4 different 

set points, visible indicators) 

• Bracket, ond .small or large heat 

sink 

~ Test Interface Board for easy setup 

~ Matin,g connectors, adjustment 

1Dols, iuses 

Ontwerp Vinger Identificatie Systeem 

Bijlage 7A 

New Technolo SERVO 
A New Generation 
The Miniature Single Axis driver, MiniSAX. is a very small bul fully featured analog: servo 

controller for u se with General Scanning 's closed-Joop g:alvan <!>metcr scanners. A focused 
design effort has enabled GSI to maximize performance while minimizing cost. 

A true double-ended outpur stage minimizes power supply re~uirements. Low-coupling 

servo circuitry enables higher bandwidth tuning. Surface 11 ount technology. new low 
voltage components, and modular building blocks are con1bined to produce a credit 
card-sized servo that is easily packaged near the scanner for EMI containment and noise 
immunity. 

Command and Control 110 for the System Designer 
Essenrial çontrols are provided to system designers to m4>nitor errors and execute 
command control of the scanner through their higher level systems. Servo Enab/e can 
be used during a system reset or power up sequence to prev~nt galvo motion until the 

digital system is stable . TheServo Ready status flag. is activated when no fault 
conditions are detected by the supervisory circuits. The galvanometer Posirion is 
providedas a buffered, balanced. differential analog sigpal which can be used in 

position- or velocity- triggered circuits. It can also be digiti~ed for microprocessor or 
DSP use. The optional Thermal Control Module, via the Tetnp OK status flag, reports 
when proper operating temperature has been reached. 

Built-In Safety 
The MiniSAX driver contains important circuitry for fault proteetion of both scanner 
and servo. For smooth start-up, the MiniSAX logically sequenc!!s control circuitry to avoid 
transient signals. An automatic shutoff circuit is triggerell anytime the conditions 

of Over-Position, Supply Under-voltage, or Position Det~ctor Inactive are sensed. 
Fused circuits include the motor drive, position detector power, and heater power on the 

Thermal Control Module. 



UTM I OOPPI HL 

Key Features 

• Travel 25-150 mm 

• Repeatability to 0.5 J,tm 

• Optional linear 

glass-scale eneader 

• Maximum speed >20 rnm/sec 

• Laad capacity to 20 kg 

• DC or stepper motor drivc11 

• Steel C011Struction 
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................................................................ UTM Series 

Mid~Range Travel 
Translation Stages 

The UTM Series translation 
stages feature steel construction 
with preloaded ball bearing slides 
and a backlash-compensated lead
screw for superior performance 
over medium t ravel ranges. These 
motorized stages are equipped 
with mechanica] limit switches to 
prevent damage to the bearings 
from accidental overtraveL A center 
home position allows the stage to 
be returned to a reference position 
in the middle of the stage's traveL 
The home position may also be 

UTMJOOCCI HL 

set to either end ,of the stage's 
travel (except HAj versions) via an 
externa l switch Olfl the stage body. 

For optimum positioning 
performance ancl seamless 
compatibility. we recommend our 
MotionMaster family of motion 
controllers forthese devices. The 
UTM Series stage$ are supplied 
with a 3-meter ca ()le for conneetion 
to the MotionMaster controllers. 
See page 4-28 for information on 
optional cables. 
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Stepper Drive Versions 

Stepper-motor-driven stages are . 
offered in four variants: 

• Two mini-step drive versions 
with resolutions of I ~m iPPI HL) 
and 0.1 ~m (PP.l ). These com
bine accurate positioning from 
stepper motor technology and 
smooth displacement from 
ten-step/encoder count driving 
mode. 

Drive Specificatiens 

Resolution l~mi 

UT:V\PPIHL I 

UTMPPI 0.1 

UTMPEI 

UTMPE.I 0.1 

Bijlage 7B 

................ ... ........................................................ ........ ... ~ 

• T\vo full-step versions with reso
lutions of I ~mi PEl) and 0 I ~m 
(PE.l ). These are primarily 
designed for applications 
requiring the direct positioning 
accuracy to be maintained to 
within the stage's mechanica! 
resolution when power is 
switched off. such as operatien 
in vacuum (vacuum preparation 
on request). 

Speed 1 m m/s I Motor 

20 
UE41PP 

2 

2 

0.2 
UE31 PP 

riigher peak speeds are attainable with standard stage configurations. Please consult with 
the technica! staff regarding your specific needs. See the Drives Section for specilic motor 
in formation 

: .. QC-Servo Drive Versions 
.;~ -- . 

Five DC-motor-driven configurations 
are available: 

• T\vo standard DC-servo versions 
with resolutions of I ~m (CC! HL) 
and 0.1 ~m (CC. I). These fea
ture a built-in tachometer that 
provides the required motion 
control accuracy in higher 
dynamics applications. 

• An increased dynamic range ver
sion (CC.5HA) with a resolution 
of 0.5 ~mand travel speeds up 
to 20 mm/sec. In addition to a 
tachometer. these stages utilize 

Drive Specificatiens 

Resolution (~m) 

UTMCC.I 0.1 

UTMCCIHL I 

UTMCC.5HA 0.5 

UTMCCIDD 

UTMCC.IDD 0.1 

a linear eneader mounted on the 
stage body for direct position 
feedback that eliminates any 
drivetrain-induced motion errors. 

• Two !ow-power versions with 
resolutions of I ~m (CCIDD) and 
0.1 ~m (CC. I DD). which may be 
directly connected to our 
MotionMaster 2000 controller. 
with no need for larger power/ 
driver units. These stages offer 
a cost-effective performance 
alternative for those who have 
precision positioning needs with 
stringent budget requirements. 

Speed lmm/s) Motor 

2 UE33CC 

20 

20 
UE404CC 

2.5 

0.25 
UE31CC 

Higher peak speeds are attainable with standard stage configurations. Please consult with 
the technica! staff regarding your specific needs. See the Drives Section for specific motor 
information. . · 

Driv' r Module Options . 
Dril'cr n)odules for our MotionMaster 
1 MM I :hies controllers are available {or 
cacli of tbc UTM Series stages Tliey are 
rderenced as 2-digit coded options to bc 
used in tf1e motion controller part numbcr. 

UTMCC HL 
UTMCC,SHA 
UTMCC I 
urMccpo 

MM20@0RX/ 
MD4 
pa~cs 4· 16. 
4-\9 

UTMPP IHL 
UTMPE 
UTMCclH L 
UTiv1CC. HA 
UT:\ KC. 
UHvlCC D 

MM30JO 
paw 4-8 ( 

UTMPPIHL 
UTMPE 
UTMCCI IHL 
UTMCC$HA 
UTMCC4 
UTMCC D 

.. 

Module Option 
'Jo 
53 

13/93 
13/93 

Oï 
05 

Module Option 
M/12 

K 
D/93 
D/93 
ï/91 

i • -~- ' 1- .;: ·~ ; 
Module Option 

12/46<D 
03 
ï2 
ï2 
63 
63 

MM4005 
page 4-4 

...... r:,..,.,. S4 i 

l~:t'E~'~. }~ l 
·;~ 

Module Option 
12 
05 

üTMCCij-iL ïG 
UTMCdHA ïG 
UTMCC. ! ïl 
UTMCCQD 64 

<D Microt tepping driver 



Oft-eenter Load 
Characteristics 

Cz (kg) 20 

-Cx (kg) I 

+Cx (kg) 5 

kax (~rad/N.m) JO 

kay (wad/N.m) 15 

• 0 : Off-center load. 
0:::; Cz I I I + D/50) 

D : Cantilever distance 
in mm 

Cz : Normal center load 
capacity on bearings 

• +Cx : Direct load capacity 
on X axis 

• -Cx : Inverse load capacity 
on X axis 

• kro: : Angular stiffness (Roll) 
• kay : Angular stiffness 

(Pitch) 
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The UTM Series translation stages 
arealso available with manual 
drive. These are effered with reso
lutions of I )Jm (MS l) and 0.1 J.lffi 
(MS. I). In addition to the vernier 

Drive Specifications 

scale on the manual drive. position 
may be detertnined using the out
put from the jncremental shah 
encoder. A connector for the 
CVIOOO encoder display is provided 

Resolution (~ml mm/rev. 

UTMMSI 2 

UTMMS.J 0.1 0.2 

Specificatiens · . 

Travel Range 

On-Axis 
Accuracylll 

Repeatability 

Hysteresis 

ay Pitch 111 

I} For I 00 mm traveL 

25; 50: I 00 and 150 mm 

5~m 
3 ~m (HA) 

±1.5~m 

±0.5 ~m (HAl 

3 ~m (PPI . PEI. CCJHL. CCJDD! 
3.5 ~m (PP.l. PE.l , CC. I. CC.! DD! 
1.5 ~m (HAl 

110 ~rad 

ïO ~rad 

Assembly Pattem . . ·. 

Stacking UTM Series stages either 
tagether or with other Newport 
stages is easily accomplished. 
Shown below are the assembly 
patterns used. These interfaces are 

accessed by re~oving the upper 
and lower plat s of the stages. 
For assemblie requiring precise 
orthogonality (<50 )Jrad) . please 
consultour teahnical staff. 

~ +6 
4 holes M5 thd Stage Intertsces 4 holes M4 tM 4 holes c 7.5: Csrrisge 

Interface 
4 holes M4 thd on Cl 63. 
depth: 6 

2.5 +-! .~ 
(2 

ll 
w 

® 
G 

Á 
Neck tor BR4 _: 

mountmg damp 

on c:l92, on G63. 
depth: 6 t I depth: 6 

er---- - +--co 
I 'I 

. ~----e-~,· I 
! ! ,----- ' 
. ~ ( , : I 
I 1 \_) ! i 

I ; i I 
f>-E'.r- - --0~ ; 

,L _ _!_ __ __ _ ~ 

i 4 holes e 7.5: 
L Access tor caplive screws. 

used in mounting to cama~~t 

Access tor caplive screws -. 
used in mountmg to body \ 

Dimensions in m/1/im Iers 

( :'"" 

' I 
I 



Ontwerp Vinger Identificatie Systeem 

Bijlage 7B 

· Ordering Intermation ~ .. ........ .......................................... , ..... .. ......... ._ .............. , 

The UTM Series translation stages are numbered as fellows: 

Model 

M-

Travel Range Resolution 
Series tmm) Drive (JJml 

{

25 
50 

UTM 100 

150 

[ pp-[ I~L 
PE --r I 

~. I 

CC{5~1~ ~~ 
IDD 
. I DO 

MS-[ I 
.I 

).,). ,\lctnc vasir11 PP Mill i·st,·p PE Fu/1-step CC. DC MS: Ma11ua/ 

Example 

Tfte M-UTM I OOPP. I is a UTM 
translation stage, metric version, 
witfr I 00 mm travel ra11ge and 
0.1 Jim resolution (mini-step} 
stepper motor drive . 

1' '<,,,, .. Tl;e CC.5 HA vmron is anly "''•1iliw/,• w•itlt travel ran~~s of 50 "''" · 100 mm anJ 150 mm 

Accessories 
CVIOOO 

EO lOO-S 

EOIOO-L 

Encoder Display 

Right-Angle Bracket for UTM25/50 

Right-Angle Bracket for UTM !00/!50 

Accesseries 

U se t(u• CV I 000 ID display encoder 
pulses wfren manually driving UTM 
stages. 

Use EO I 00 Series right-attgle brackets 
)page 2 ~42 1 lor vertical mowzLittg 
cott/iguratiotts. 

THREAD 
MODEL A 

OlMENSION 
B 

DC Servo Drive 

----- L2 ------t-' ... 

UTM 

M-UTM 

ENGLISH 

1/4-20 25.4 

METRIC 

M6 25 

4 HOlfS, o 6.8 
on ;;:;152.4 x 50.8 """" 

' 0 b 

"\ 

TRA VEL: 25 50 100 150 

L1: 155 180 230 280 

MODEL UTMJOOPPI HL SHOWN 
Olmenslons in millimeters 

· ~ 0 0 il ilfl 

i,lllll 

-- - - .1 
I 

0 0 0 

0 0 0 

lo 0 0 

~ ' I '" 25 PIN SUB·O 1 

L-----,-----------,,---__._., Cll'lNEC'l'CR I 
l---L2-. 

L--------~~ 4 HOlfS, ~6.8 . 

120 on IZJ150 x 100 

r--78 --1 
I I 

•· 
'Ö 

'" 

1-. -

!. 
i 

b'ï 

~~~-Á-

ir ' ' r--
1 

76 

I 
J._ 

I 
I' 

8 ___.., ~ 

170 

I 
Manual Drive I 

~--L2~ 

(M-)UTM L2 H 

MS1 100.5 
MS.1 141 .5 
PP1HL 90.5 42 
PP.1 131.5 42 
PE1 139 32 
PE.1 180 32 
CC.1 133 48.5 
CC1HL 148 48.5 
CC.5HA 144 48.5 
CC1DD 116.5 32 
CC.1DD 157.5 32 


