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Voor de oesturing van CNe-machines produceert Phil ips een optisch
lineai~ meetsysteem. dat een resolutie heeft van 0.5 ~m. Op dit
moment wordt er een besturingS5vsteem ontwikkeld dat kan werken
met een ~esolutie van 0.1 ~m. Om de ~eeds bestaande
verplaatsingssensor hiervoor meer geschikt te maken, is
onderzocht waar de nauwkeurigheidsgrenzen van het meetsysteem
1 iggen en welke verbeteringen er kunnen worden aangebracht.
Het meetsysteem is hiervoor opgespl itst in verschillencle
gedeeltes, die elk apart geanalvseerd werden. Als hulpmiddel
hierbij is een data-aquisitie-svsteem ontwikkeld, welke bestaat
uit een I/O-kaart en IBM-PC. Uit metingen is gebleken dat de
grootste foutenbron in het MK IV-meetsysteem de combinatie is van
de 1 ichtbron en het IC met een array van fotocellen. die zich
beiden in de verplaatsingsopnemer bevinden. De 1 ichtbron blijkt
niet homoqeen te zijn, terwijl de fotocellen in het IC onderl inge
verschillen vertonen. Met een alternatieve schakel ing, die de
weggevloeide lading van de fotocellen meet. kan het laatste
effect gereduceerd worden.
Verder blijkt het stuursignaal dat dit IC initial iseert negatief
in te werken op het uitgangSslgnaal van de verplaatsingssensor.
Tenslotte blijken toleranties in de montage van de opnemer de
optiek van het meetsysteem dusdanig te beinvloeden dat hierdoor
extra meetfouten kunnen ontstaan.

van der Donk. A.G.H.= ~n analv~is of a 1 inear dynamic positinn
f!!~?surjng system for CNC machines. Thesis, Measurement and Control
Section ER, Eindhoven University of Technology, November 1987.

For the control of CNC-machines. Phil ips produces an optical
1 inea~ measuring system. which has a ~esolution of 0.5 ~m. At
this moment a control system is being developed which is able to
work with a ~esolution of 0.1 ~m. In o~der to make the existing
displacement transducer more suitable for this, the 1 imits of the
measuring system and the possibil ities for improving this system
have been analysed.
For this purpose the measuring system was spl it up in several
parts, which have been analysed separately. A data aquisition
system has been developed, consisting of an I/O board and an IBM
PC. Measurements showed that the most severe errors are caused by
a combination of the 1 ight source and the IC which contains an
array of fotodiodes, both being a part of the transducer. The
light source turned out to be non-homogeneous,while the
fotodiodes inside the Ie show big differences when tested under~

the same conditions. With an alternative circuit which can
measure the amount of charge leaked away, it appeared to be
possible to reduce the differences between the fotodiodes.
It also appeared that the control signal which initialises
IC. causes an extra error in the measuring system. Finally
turned out that mounting tolerances of the transducer change
optical properties of the measuring system. which can cause an
extra interpolation error.
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1 INLEIDING

Bij de produktie van mechanische onderdelen met zeer kleine
toleranties is het van groot belang dat men verplaatsingen met
zeer grote nauwkeurigheid kan meten. Phil ips heeft voor dit doel
een 1 ineair meetsysteem ontwikkeld, MK IV genaamd. Cit systeem
tast optisch een liniaal af, waarop een raster is aangebracht.
Met behulp van het uitgangssignaal van de opnemer kan de
verplaatsing bepaald worden.
Op dit moment ontwikkelt de afdel ing NC van Phil ips I&E een
besturing voor CNC-machines, welke met een hogere resolutie kan
meten dan het huidige MK IV-meetsysteem.
Om te onderzoeken in hoeverre het huidige principe van het
meetsysteem voor metingen met een hogere resolutie geschikt is,
is een beoordel ing van de kwaliteit van de huidige
verplaatsingssensor van groot belang.
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2 PROBLEEMSTELLING

Er zijn de laatste jaren twee ontwikkel ingen gaande betreffende
de positie-opnemers voor gereedschapsmachines. Enerzijds wordt
door de grotere bewerkingssnelheden steeds meer gebruik gemaakt
van koel- en smeervloeistoffen welke de meetnauwkeurigheden
nadelig beinvloeden. De verplaatsingsopnemers dienen onder steeds
slechtere (vuilere) omstandigheden met dezelfde nauwkeurigheid
te kunnen functioneren.
Anderzijds worden steeds strengere eisen gesteld aan de resolutie
en de nauwkeurigheid van de verplaatsingsopnemers door de
afnemers. Er is een tendens naar een gewenste verbetering van de
resolutie van 0,5 ~m (micrometer) naar 0,1 ~m, met een
overeenkomstige nauwkeurigheid. Om tot een grotere nauwkeurigheid
te komen, dient onderzocht te worden in hoeverre de reeds
bestaande verplaatsingssensor aan deze eisen kan voldoen.

Het doel van dit afstudeeronderzoek is te komen tot
verplaatsingssensor met een resolutie van 0,1 ~m en
verbeterde nauwkeurigheid.
Er dient onderzocht te worden waar de grenzen 1 iggen van het
huidige MK IV-meetsysteem en welke mogelijkheden er zijn om de
gewenste resolutie te halen. Van een van de mogel ijkheden dient
een werkend model te worden gemaakt.
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3 HET LINEAIRE MEETSYSTEEM MK IV

3.1 Inleiding

Verplaatsingsmeetsystemen voor CNC-machines moeten lange tijd in
een ongunstige omgeving kunnen werken zonder dat er sprake is van
toenemende onnauwkeurigheid. De systemen moeten robuust zijn,
gemakkel ijk te installeren, nauwel ijks aan sl ijtage onderhevig
zijn en weinig onderhoud vergen. Dit houdt in dat de toleranties
niet te klein mogen worden gekozen, terwijl de nauwkeurigheid van
het systeem hierdoor niet mag worden aangetast.
Bij de keuze van het meetsysteem is rekening gehouden met
bovenstaande overwegingen.

3.2 De kenmerken van het verplaatsingsmeetsysteem [1 it. 5]

Een verplaatsingsmeetsysteem kenmerkt zich in de eerste plaats
door het gebruikte meetprincipe. Bij het indirecte principe wordt
gebruik gemaakt van een roterende opnemer die de verplaatsing
meet via een omzetting van translatie~ naar rotatiebeweging. Er
dient dan gebruik gemaakt te worden van een schroefspil, welke
echter een zekere spel ing heeft en onderhevig is aan slijtage.
Deze verschijnselen zijn natuurl ijk niet gewenst.
Het directe principe meet de verplaatsing rechtstreeks via een
1 ineair meetsysteem dat drie basiscomponenten bevat:

een 1 iniaal of een raster waarlangs de 1 ineaire verplaatsing
wordt gemeten, waarbij de raster zeer nauwkeurig dient te zijn;
een opnemer, die de 1 iniaal aftast en die een uitgangssignaal
genereert;
een signaalomzetter, die het uitgangssignaal van de opnemer
zichtbaar maakt of terugkoppelt naar een servosysteem, en die
de verplaatsing bepaalt.

Een tweede onderscheid heeft te maken met de uitvoering van het
meetsysteem, die open of gesloten kan zijn. Bij een gesloten
Llitvoering is het meetsysteem in een soort van behuizing
gemonteerd zodat verplaatsingssensor minder last van vervuiling
heeft. Het nadeel is dat de behuizing nooit volledig kan
afsluiten en dat toepassing van de behuizing leidt tot sl ijtage
van de afdichtingen en hysteresis bij- het positioneren van de
slede, hetgeen extra onnauwkeurigheden introduceert. De voorkeLlr
gaat dan ook uit naar een open meetsysteem zonder contact tussen
de opnemer en de liniaal, waarbij echter de afstand tussen
1 iniaal en opnemer voldoende groot dient te zijn opdat vallende
spaanders en andere obstakels geen schade kunnen toebrengen aan
het meetsysteem. De keuze van een optisch meetsysteem, waarbij de
ruimte tussen de opnemer en de liniaal over het algemeen groter
gekozen kan worden, verdient dan ook de voorkeur boven een
capacitief of inductief systeem.
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Een laatste kenmerk is de meetmethode. welke absoluut of
incrementeel kan zi.in. Een absoluut meetsvsteem levert voar elke
positie eerl uniek siq"aal. waar'uit direct de pl aats kan IfJOrden
afqel eid. In het <:1.1 qemeen is het meetbereik van een dergel i.11<
s\/steem begrensd. zodat de mogel i,ikheidheden beperkt z ijn.
Een incrementeel systeem daarentegen geeft signalen af welke
overeenkomen met een verplaatsing ten opzichte van een
referentiepunt dat willekeurig kan worden gekozen. Het svsteem is
over het alqemeen veel eenvoudiger en er zijn geen beperkingen
betreffende het meetbereik.

Het meetsysteem MY IV is een direct.
een open Llitvoering (zie fig. 3.-1).

incrementeel meetsysteem in

spiegelspiegel

reeks fotocellen(.op

,----------.:#-

kap

liniaal
==--......,\---.::::::=:d=========.:;~=

fiq.3.-1 Tekeninq opnemer en I iniaal

3.2.1 De kenmerken van de liniaal

Bi,j de 1 iniaal spel en tlfJee aspecten een rol. en wel
a. de steekqrootte van de 1 iniaal en
b. het SOOt~t 1 iniaal •

ad a. Een zeer fi.ine rastersteek (bi.jvoot~beeld even gt~oot als de
resolutie van het meetsvsteem) vraagt een ~pLiek van zeer
hoge kwaliteit. terwijl het uitgangssignaal van de opnemer
biJzonder gevoel ig zal worden voor vervuil ing op de
1 iniaal • Bovendien ontstaan er problemen in de overgang van
de Ene naar de andere 1 iniaal wanneer twee 1 inialen met
elkaar worden doorverbonden. Studies hebben aangetoond dat
de ideale rastersteek 1 igt tussen 0.3 en 2 mm. hetgeen
inhoudt dat er qeinterpoleerd dient te worden indien de
resolutie 0.5 ~m moet zijn. Om praktische redenen is
gekozen voor een 1 iniaalsteek van 635 ~m.

ad b. Er is de keuze tussen transparante 1 inialen met een deel
van de opnemer aan de Ene en een deel aan de andere kant
van de 1 iniaal , en refl ecterende 1 inial en waarbij de total e
opnemer zich aan ••n kant van de 1 iniaal bevindt. Omdat dit
laatste type 1 iniaal eenvoudiger is te monteren op de
qereedschapsmachine. is voor dit type 1 iniaal qekozen.
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3.2.2 Eigenschappen van de opnemer

Er ZlJn twee typen opnemers, de statische en dynamische opnemer.
Het eenvoudige principe van een statische opnemer is de Moir~

leeskop met doorvallend licht (fig. 3.-2).
liniaalraster

-1= silicium
- fotocel-

~------------ ..I

I
I

---
~----irt--,.., referentie·

collimator I r.t.

Ipleet-wijdte .. 0.5 ~' ~ .J

W = rastemeek i I
A = lIll1f1engte .an hat licht~

fig. 3.-2 Moir~-leeskop

Het 1 icht gaat door de 1 iniaal en door een stilstaand referentie
raster en val t dan op een fotocel. De LI i tgang van de f otC:II:~ 1
1evert een gel ijkstroomsignaal dat evenredig is met de
intensiteit van het 1 icht dat er op valt. Een beweging van de
opnemer ten opzichte van het liniaalraster resulteert in een
driehoekvormig uitgangssignaal waarvan het aantal golfperioden
overeenkomt met het aantal gepasseerde rasterl ijnen. Het
oplossend vermogen van dit systeem is de helft van de
rastersteek indien na iedere nuldoorgang een puls wordt opgewekt.
De beweegrichting kan hiermee echter niet worden gemeten.
Door gebruik te maken van een tweede fotocel, welke tijdens
het bewegen van de opnemer een signaal geeft dat 90 graden is
verschoven ten opzichte van het door de eerste fotocel
gegenereerde signaal, is tevens de bewegingsrichting te bepal en.
Het oplossend vermogen nu is een vierde deel is van een
rastersteek (zie figuur 3.-3).

ADO _---'-_...J--_...L.-_

890 ~---'----'---"'"

fig. 3.-3 Moir~-leeskop met twee fotocellen
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Over het algemeen kan gezegd worden dat het oplossend vermogen
van dit soort opnemers in dezelfde orde van grootte 1 igt als de
rastersteek. De interpolatiefaktor van dit soort systemen is vrij
klein.
Een grotere interpolatiefaktor is te real iseren door gebruik te
maken van een dynamisch meetsysteem, waarbij een bewegend
referentieraster wordt gebruikt (fig. 3.-4).

IImulraster op machine

'\..

conclensor

opnemer
~---------------,
I ",-"
I , 0 ' bewevencle
1 ran.... i\81 :/ rasterfilm

7. beeld" I MS

': I fotocel 1
:: --":-1LeI 1

objectiefo:::®t~ :fotocel 2

lichtbron 2 y I~RS
I / I I
I referent ie- I f\ I

I r.ter ' \81 'L ~ __~-' J

fig. 3.-4 Principeschema van een dynamische opnemer

Fotocel 2 ziet de wissel werking tussen het referentieraster en de
bewegende rasterf i 1m, terwij 1 fotocel 1 de wissel werk ing z iet
tussen het geprojecteerde 1 iniaalraster en de bewegende
rasterfilm. Als alle drie de rasters dezelfde steek hebben, en
als de verhouding van 1 ijnbreedte tot spatie 1:1 is, dan zijn de
uitgangssignalen van de fotocellen driehoekvormig.
De gol fvorm zal in de prakt ijk meer sinusvormig z ijn al s gevol 9
van de niet-ideale optiek en de beperkte frequentierespons van de
fotocellen.
Het faseverschil tussen het referentiesignaal RS uit fotoc~l 2 en
het meetsignaal MS uit fotocel 1 is een maat voor de relatieve
positie van de opnemer. Dit zal hieronder uitgelegd worden.
De signalen RS en MS hebben de volgende vorm.

MS = Asin<wt + 2*~*x/p)

waarin w de snelheid van het raster, p de steeklengte van de
1 iniaal en x de positie van de opnemer t.o.v. de 1 iniaal is.
Als het systeem boven een plaats a in rust is, worden er twee
sinusvormige signalen, met gel ijke frequentie, opgewekt. Deze
twee signalen hebben, afhankel ijk van de positie van de opnemer
t.o.v. de 1 iniaal, een faseverschi 1 • Dat faseverschi 1 is gel ijk
aan 2*~*a/p - •.
Een verplaatsing dx van de kop t.o.v. de liniaal doet het signaal
MS veranderen tot het volgende meetsignaal MS'.

De verandering van het faseverschil van het MS t.o.v. RS is
dan gelijk aan 2*~*dx/p. Door de faseverandering van MS t.o.v. RS
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te meten, kunnen we dus de verplaatsing te weten komen. Deze
faseverandering van MS kan gemeten worden door de tijd tussen de
nuldoorgangen bij opgaande flank van MS te bepalen. Wanneer er
een nuldoorgang is op tijdstip to en de eerstvolgende nuldoorgang
vindt plaats op tijdstip te, dan is de verplaatsing dx van een
beweging gedurende dit tijdsinterval alsvolgt te berekenen:

Nulpunt van MS=Asin(wt+2*~*a/p):

Eerstvolgende nul punt van

Zoda t :

= 2*~*(1-dx/p)

dus:

Wanneer we de periodetijd van het referentiesignaal gel ijk aan T
nemen (T = 2*~/w) dan is de ve~plaatsing gedurende tijd te-to:

dx = (1 - (te-to)/T)*p

en de snelheid is dan: v = dx/(te-to>

= (1/(te-to) - 1/T>*p

De nauwkeurigheid waarmee de tijdstippen to en te gemeten kunnen
worden bepaalt de nauwkeurigheid van de verplaatsingsopnemer. De
signaalampl itude is bij de bepaling van de nuldoorgangen alleen
van belang als deze zo laag zou worden dat de signaalruis
verhouding faseonnauwkeurigheden zou veroorzaken.

Bij de dynamische opnemer uit fig. 3.-4 wordt de rasterfilm
mechanisch aangedreven, hetgeen de levensduur van deze opnemer
aanzienl ijk beperkt. In de dynamische opnemer van het MK IV
meetsysteem wordt gebruik gemaakt van het hierboven beschreven
principe, maar de bewegende rasterfilm wordt elektronisch
gesimuleerd met behulp van een fotocellenarray. De opbouw en
werking van deze opnemer worden in de volgende paragrafen
besproken.

3.3 Beschrijving van het MK IV-meetsysteem [lit. 1J

3 .3 • 1 De 1 i n i aa1

De liniaal bestaat uit een reflecterend aluminium raster dat op
een glazen strip met een doorsnede van 12 bij 0,8 mm en een
maximale lengte van 1 rn geetst wordt. De rastersteek is 635 ~m
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en de verhouding 1 ijnbreedte/spatie is 1:1. De glazen strip wordt
vervolgens op een chroomstalen drager met een doorsnede van 5,5
bij 22 mm en een uitzettingscoefficient van 10,5 E-6/graad
CelsiLls gelijmd.

3.3.2 De opnemer

Fig. 3.-5 toont het principe van de dynamische opnemer zonder
mechanische beweging zoals het is toegepast in het meetsysteem MK
IV.

.-
~---------------
I
: IdlOroft
" hlIlfdoor·

letende ~..
lIP.
I
I
I
I
L __~_~

Iiniul

fig. 3.-5 Dynamische opnemer zonder mechanische beweging.

De optiek

In fig. 3.-5 wordt de 1 iniaal verl icht door de 1 ichtbron, via de
halfdoorlatende spiegel en de veldlens. Vervolgens wordt deze via
de veldlens, de spiegel en het objectief geprojecteerd op het
fotocellenarray ofwel optoscanner.
Als 1 ichtbron wordt een infraroodled gebruikt.
In het MK IV-meetsysteem is de hal fdoorl atende spiegel vervangen
door een refl ecterende spiegel, waardoor de 1 ichtbron 4 keer zo
effectief wordt gebruikt. Hierdoor maken de optische as en de
normaal op de 1 iniaal een hoek van 3 graden <zie bijlage 1).
Omdat de optische as en de meetrichting nog steeds loodrecht op
elkaar staan, is de invloed van optische vervorming op de
meetnauwkeuri ghe id min i maa 1 .

De optoscanner

De optoscanner is een IC dat een reeks fotocellen en de
aanstuurelektronica bevat die nodig zijn om het beoogde
dynamische karakter te verkrijgen, zie bijlage 2. Men kan hiermee
het effekt van een bewegend raster simuleren door fotocellen
vol gens een gegeven cyclus in en uit te schakelen.
Het resultaat is een elektronisch equivalent van de bewegende
rasterfilm uit fig. 3.-4 waarbij de uitgang van de optoscanner
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gelijkwaardig is aan het meetsignaal MS en waarbij een
elektronische klok het referentiesignaal RS opwekt.
Bij het ontwerp van de optoscanner zijn de volgende drie aspecten
bepalend geweest:

Signaalvorming: voor een goede simulatie van het bewegende
raster is een groot aantal afzonderl ijke fotocellen nodig: hoe
meer cellen, hoe getrouwer de simulatie.

- Aftastgebied: Om de invloed van lassen in en vervuil ing van de
1 iniaal zoveel mogelijk te verminderen moet het oppervlak van
de optoscanner zo groot mogel ijk zijn.
Chiptechnologie: Technologische faktoren maken het wensel ijk
het oppervlak van de chip te beperken. Daarom moet een
compromis gezocht worden tussen de grootte van de chip en de
eerste twee aspecten.

De optoscanner bestaat daarom uit een reeks van 220 fotocellen,
elk met een afmeting van 1,6mm*0,01 mm op een steek van 0,02 mm.
Het totale gebied beslaat dus 1,6*4,4 mm. Wanneer men tien
fotocellen per 1 iniaalsteek beschikbaar wil hebben kunnen er dus
22 opeenvolgende 1 iniaalsteken tegel ijk afgetast worden. Hieruit
volgt eenvoudig de verkleiningsfaktor: een 1 iniaalsteek bestrijkt
na verkleining 10 fotocellen met een totale steek van 200~m. De
verkleiningsfaktor is dus 635/200=3,175. Van de 1 iniaal wordt dan
een gebied afgetast ter grootte van 13,97 mm *5,715 mm.

Er zal nu aan de hand van bijlage 2 besproken worden hoe het
dynamische karakter van de optoscanner gerealiseerd wordt. Omdat
iedere 1 iniaalsteek door 10 fotocellen bekeken wordt, ZlJn de
cellen 1,11,21 enz. met elkaar verbonden zijn, evenals 2,12,22
enz., 3,13,23 enz. Dit vereenvoudigt het probleem tot het
schakelen van fotocel 1 tIm 10, zodat in de figuur van bijlage 2
ook alleen deze fotocellen zijn getekend.
Ter bespreking van de werking wordt ervan uitgegaan dat de
positie van de opnemer t.o.v. de 1 iniaal zo is dat fotocel 1 tIm
5 boven een reflecterend stuk 1 iniaal staan en dus belicht
worden. Fotocel 6 tIm 10 staan dus boven een niet reflecterend
stuk 1 iniaal en worden niet bel icht.
Met behulp van de signalen RS en SC worden fl ipflops A tIm K
gepreset, en wel zo dat fotocel 1 wel, en fotocellen 2 tIm 10
niet via de fet-switches met output MS worden verbonden worden.
Hiervoor moeten fl ipflop A met 0 en flipflops B tIm K met 1
gepreset worden. Wanneer fotocel 1 met MS wordt verbonden zal de
diodecapaciteit, die onder invloed van de bel ichting ontladen
wordt, weer opgeladen worden, wanneer MS via een weerstand naar
aarde afgesloten wordt. De dalende flank van een volgende SC-puls
zal de 0 van fl ipflop A doorschuiven naar fl ipflop B, met als
gevolg dat de diodecapaciteit van fotocel 2 opgeladen zal worden.
Dit laadstroompje zal echter groter zijn dan het vorige. De
verklaring hiervoor is tweeledig.
Ten eerste is het bel ichtingspatroon van de optoscanner niet
zLliver blokvormig als gevolg van de beeldvervorming die door het
lenzenstelsel in de opnemer veroorzaakt wordt. Hierdoor is de
afbeelding van de 1 iniaal op de optoscanner niet overal scherp.
De tweede oorzaak berust op de beweging van elektronen in
halfgeleiders:
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Besehouw een foton dat een elektron-gat paar ereeert in het
substraat onder fotoeel 2. Dit elektron zal door het substraat
gaan driften en uiteindel ijk ingevangen worden door een
fotoeel. Het heeft de grootste kans ingevangen te worden door
fotoeel 2, maar kan ook door een van de buurfotoeellen van eel
2 ingevangen worden. Wanneer zeer vele fotonen onder fotoeel 2
een elektron-gat paar ereeren, zullen de aantallen elektronen
in fotoeel 2 en de buureellen van fotoeel 2 zieh verhouden als
de kansverdel ing van een enkel elektron om in een van deze
fotoeellen tereeht te komen, zie fig. 3.-6.

FOTDN
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fig. 3.-6 Verdel ing van elektronen

We zien dat fotoeel 2 als het ware een deel van ZlJn lading
'kwijtraakt' aan zijn buren. Aan de andere kant krijgt fotoeel
2 ook een deel van de 1ad ing van z ijn bel iehte buren: eel 1 aan
de linkerkant en eel len 3 tim 5 aan de reehterkant (zie fig.
3.-7) .
Een zelfde redenering geldt natuurl ijk ook voor fotoeel 1, deze
moet een even groot deel van zijn lading afstaan aan zijn buren
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fig. 3.-7 Beliehting van de optoseanner
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als fotocel 2, maar krijgt lading terug van de 4 bel iehte buren
aan zijn reehterkant: fotoeel 2 tim 5. Oit levert eehter minder
op dan de lading van een bel iehte buur 1 inks en drie bel iehte
buren reehts, daarom zal de laadstroom van fotoeel 2 grater
zijn dan die van fotoeel 1. Fotoeel 3 heeft op zijn beurt aan
beide zijden twee bel iehte buren. Oit levert netto nag meer
lading op, daarom zal de laadstroom van fotoeel 3 maximaal
zijn. Uit symmetrieoverwegingen zal de laadstroom van fotoeel 4
gelijk zijn aan die van fotoeel 2 en de laadstroom van fotoeel
5 zal gel ijk zijn aan die van fotoeel 1. Fotoeel 6 wordt niet
belieht, maar zal tach lading invangen die in het bel iehte
gebied wordt geereeerd. Dit betekent een laadstroompje waarvan
gezegd kan worden dat het kleiner moet zijn dan dat van fotoeel
1 of 5. Fotoeel 7 vangt oak lading in, maar minder dan fotocel
6 omdat eel 7 verder van het beliehte gebied 1 igt dan eel 6.
eel 8 is het verst verwijderd van bel ieht gebied en zal dus de
minste lading invangen. Uit symmetrieoverwegingen zullen de
laadstroompjes van eel 9 resp. cellO gel ijk zijn aan die van
eel 7 resp. eel 6. Aan de uitgang MS van de optoseanner zien we
nu het signaal van figuur 3.-8.

fig. 3.-8 Signaal MS

De spanningspiekjes worden veroorzaakt doordat
laadstromenstromen door een extern aangebraehte weerstand
We zien dat we met de omhullende van deze piekjes van het
MS een sinusaehtig signaal verkregen hebben, waarbij een
van de omhullende door tien piekjes wordt bepaald.
Wanneer vaor de tiende keer gesehoven wordt zal de situatie in
het sehuifregister gelijk ZlJn aan de situatie zoals die
ingeklokt wordt m.b.v. RS: fl ipflop A=O, fl ipflops B tim K=1. In
plaats van elke tiende sehuifopdraeht wordt daarom het
sehuifregister opnieuw gepreset. Oit heeft wel iswaar hetzelfde
effekt als een sehuifopdraeht, maar het heeft bovendien het
voordeel dat een eventuele fout die tijdens de negen andere
sehuifoperaties plaats heeft gevonden nu hersteld kan worden. Uit
het voorgaande volgt dat in een periode van RS tien
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spanningspiekjes, en dus ~~n periode van de sinus, vallen. Dit
betekent dat de frequentie van deze sinus gel ijk is aan de
frequentie van RS. Omdat we een situatie beschouwden waarbij
opnemer en liniaal t.o.v. elkaar niet bewogen (cel 1 tIm 5
bel icht, cel 6 tIm 10 onbel icht) mogen we RS al s
referentiesignaal zien.
Wanneer de opnemer langs de 1 iniaal beweegt zal de frequentie van
de omhullende, afhankel ijk van de bewegingsrichting, toe- of
afnemen. Deze frequentieverandering bevat informatie omtrent de
verplaatsing, zoals in paragraaf 3.2.2 is besproken. Daar was
afgeleid dat bij een rastersteek p van de liniaal de
beweegsnelheid v gel ijk is aan (l/(te-to) - l/T)*p, waarbij
1/(te-to) gel ijk is aan de frequentie van het meetsignaal MS en
lIT gel ijk is aan de frequentie van het referentiesignaal RS.

De opnemerelektronica

Bijlag~ 3 toont een schema van de opnemerelektronica. Centraal in
het schema zien we de optoscanner ([12), welke via pin 10 het
scansignaal SC, en via pin 11 het resetsignaal RS aangeboden
krijgt. Deze signalen bereiken de opnemer via stroomsturing en
moeten eerst met behulp van transistoren V4 resp. VB naar
spanning omgezet worden. Het uitgangssignaal MS wordt via een
weerstandsdeler steeds op een vaste spanning gehouden waarvan de
waarde afhankel ijk is van de weerstandswaarden, en welke tevens
bepaalt met welke spanning de fotocellen worden geladen. Via pin
4,5,6,7,2,3 worden fl ipflops B,C,D,E,F en G met 1 gepreset. In
bijlage 2 is te zien dat fl ipflop A altijd met 0 en fl ipflops H,J
en K altijd met 1 gepreset worden. D.m.v de mogel ijkheid de
presetwaarde voor fl ipflops B tIm G extern te bepalen kon
geexperimenteerd worden met het aantal fotocellen dat men
t~gel~\. ver~ond met MS. Het optimum bleek te liggen bij~. .
Vla /;ffle darllngton V2-V3 wordt C5 opgel aden tot een spannlng dle
gel {Ytii! is aan de topwaarde van het spanningspiekje op MS minus de
som van de basis-emitter spanningen van V2 en V3. Omdat de
topwaarde van een volgend spanningspiekje lager kan zijn dan de
spanning die momenteel over C5 staat, moet C5 tel kens even
ontladen worden voordat deze wordt opgeladen. Dit gebeurt m.b.v.
de stijgende flank van SC, welke via C3, R2 en R3 een zeer korte
puls genereert waarmee C5 via V3 steeds even wordt kortgesloten.
We zien dat er dus geen sprake is van een zuiver Ode orde
houdcircuit. Uit het signaal op C5, zie figuur 3.-9, wordt via
een filternetwerk de sinus (TRAMS) gemaakt, zie figuur 3.-10, die
de opnemer verlaat om elders verder bewerkt te worden.

Linksonder in het schema van bijlage 3 vinden we de lichtbron:
LED Vl en een schakel ing die de voedingsspanning van 12 volt
omlaag brengt naar de voor de optoscanner optimale
voedingsspanning van B,2 volt.
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fig. 3.-9 Spanning op C5

fig. 3.-10 Uitgangssignaal opnemer

3.3.3 De signaalomzetter

Wanneer verder in dit verslag verwezen wordt naar het
(sinusvormige) meetsignaal zal daarmee het uitgangssignaal van de
opnemer of een ander daarmee gecorrelleerd signaal worden
bedoeld. Met TRAMS wordt het meetsignaal aangeduid dat de opnemer
verlaat, terwijl met het bemonsterde signaal het signaal wordt
bedoeld dat over C5 (in bijlage 3) staat.
Een verplaatsing van de opnemer t.o.v. de 1 iniaal zal tot
uitdrukking komen in een faseverschuiving tussen de signalen
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TRAMS en RS. Elke verplaatsing van 1 liniaalsteek (=635 ~m)

resulteert in een faseverschuiving van 360 graden. Willen we
meten met een resolutie van 0,5 ~m dan zul len we
faseverschuivingen van 360/(635/0,5) graden moeten kunnen
detecteren, m.a.w. we moeten een golf van het meetsignaal
verdelen in 1270 stukjes.
We gaan hiervoor uit van een oscillator met een frequentie van 3
MHz, zie fig. 3.-11. Deze frequentie wordt gedeeld door 127, dit
wordt het signaal SCANN met een frequentie van 23,62 kHz. Zoals
eerder afgeleid wordt iedere golf van het meetsignaal gegenereerd
m.b.v 10 SCANN-pulsen, TRAMS heeft dus bij stilstand een
frequentie van 2,362 kHz. In een periode van het meetsignaal
1 iggen nu, zoals gewenst 10*127=1270 oscillatorpulsen.

DELER
: 127

:Z.:J5:Z KHZ

f..e_.......l::!&--I S I MUS + PULS "'---'

IMPUL.ENTELLE~/~ICHTIN~

fig. 3.-11 Signaalomzett~r

Wanneer de opnemer beweegt t.o.v. de 1 iniaal zal de frequentie
van het meetsignaal veranderen en zal het aantal oscillatorpulsen
(met periodetijd Tosc) dat in een periode van het meetsignaal
valt niet langer gel ijk zijn aan 1270. Zoals reeds in paragraaf
3.2.2 is vermeld is de verplaatsing dx gedurende ~~n periode
van het meetsignaal gel ijk aan (l-(te-to)/T)*p, waarbij T de
periodetiJd van het referentiesignaal (=1270*Tosc) is en p de
r-astersteek van de lin iaa1 (=635 11m).

Dus dx = (l-(te-to)/T)*p = (T-(te-to»*p/T

= (T-(te-to»*635/(1270*Tosc) 11m

= (T/Tosc - (te-to)/Tosc)*O,5 11m

Hierbij is T/Tosc het aantal oscillatorpulsen gedurende e~n

periode van RS en (te-to)/Tosc het aantal oscillatorpulsen
gedurende ~~n periode van het meetsignaal signaal • Het
verschil aantal impulsen geeft dus de verplaatsing aan in halve
11m, die is afgelegd gedurende een periode van het meetsignaal.
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In de huidige CNC-besturing komen de opgewekte
verplaatsingsimpulsen in groepen (bursts) door. We kunnen twee
gevallen onderscheiden:

De frequentie van het meetsignaal is hoger dan die van RS.
In een periodetijd van het meetsignaal zullen minder dan 1270
oscillatorpulsen vallen. Na deze periode wordt een aantal van
1270 oscillatorpulsen verminderd met het aantal pulsen dat in
de periode van het meetsignaal viel en in een burst naar buiten
gevoerd.
[lit betekent dat we pas na het verwerken van de burst kunnen
weten wat de positie was van de opnemer aan het begin van de
burst, het aantal pulsen in de burst bepaalt immers de
verplaatsing gedurende de periode van het meetsignaal.
Gedurende de tijd dat de burst optreedt kan de opnemer
inmiddels verder bewogen zijn. Het voorgaande betekent dat
tijdens beweging van de opnemer ten opzichte van de 1 iniaal in
een richting die tegengesteld is aan de bewegingsrichting van
het referentieraster (zie fig. 3.-4) de positie nooit exact
bepaald kan worden. Voor sommige toepassingen is dit
onaanvaardbaar en moet er via extrapolatie in de
besturingssoftware een schatting gemaakt worden van de positie.
De frequentie van het meetsignaal is lager dan die van RS.
In een periodetijd van het meetsignaal vallen nu meer dan 1270
pulsen. Nadat, gerekend vanaf het begin van de periode van het
meetsignaal, 1270 oscillatorpulsen ZlJn geteld, worden de
oscillatorpulsen naar buiten gevoerd totdat de periode van het
meetsignaal voltooid is. We zullen nu ook een burst pulsen te
zien krijgen, maar deze burst zal op hetzelfde tijdstip
eindigen als de periode van het meetsignaal. We stoppen immers
met het naar buiten voeren van oscillatorimpulsen zodra de
periode van het meetsignaal voltooid is. Dit betekent dat de
lengte van de burst, en dus de verplaatsing, bekend is op
hetzelfde ogenbl ik dat de verplaatsing voltooid is. In dit
geval dat de liniaal en de gesimuleerde liniaal in de opnemer
in dezelfde richting bewegen, kunnen we na elke nuldoorgang van
het meetsignaal de positie exact bepalen.

In paragraaf 3.2.2 is een Llitdrukking gegeven van de snelheid van
de opnemer: v = p*(l/(te-to) - liT).
Uit deze uitdrukking volgt dat de maximale beweegsnelheid in
negatieve richting gelijk is aan -piT (de frequentie van het
meetsignaal is dan gelijk aan 0), terwijl de snelheid in
positieve richting eveneens begrensd is: wanneer we er zeker van
willen zijn dat de bursts elkaar niet overlappen, mag te-to niet
kleiner worden dan de helft zijn van T, ofwel v is maximaal +p/T.
Aangezien p=635 ~m en 1/T=3E6/1270 l/s, is de maximale snelheid
dus gelijk aan 1,5E6 ~m/s ofwel 1,5 m/s. Het MK IV-meetsysteem
gaat uit van een maximale beweegsnelheid van 1 mls = 60 m/min.
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4 EEN DIGITAAL VERWERKINGSSYSTEEM

4.1 Inleidinq

Om te onderzoeken waar de qrenzen van het huidiqe MK IV
meetsysteem 1 iqgen lS het nodig om dit meetsysteem qrondiq en
nauwkeuriq te gaan doormeten. We willen hierbij de meetwaarden
kunnen opslaan. zodat verschillende bewerkinqen kunnen worden
uitqevoerd op dezelfde meetresultaten. terwijl het ook mogel ijk
moet zijn om meetresultaten van verschillende e:·:perimenten met
elkaar te kunnen vergel ijken.
Een bijzonder geschikte methode die aan deze eisen voldoet is het
meten met behulp van een PC in combinatie met een analooq
digitaalomzetter. zodat de analoge meetwaarden direct digitaal
kunnen worden verwerkt en/of opgeslagen met behulp van de PC.
Bovendien kan een positie- of verplaatsingsberekening worden
uitgevoerd op de meetwaarden, zodat in feite een nieuw
plaatsopneemsysteem is gecreeerd dat berust op rechtstreekse
digitale verwerking van de pulsJes die de optoscanner levert.
De combinatie van analooq-digitaalomzetter met PC wordt aangeduid
met data-aquisitie-systeem.

In dit hoofdstuk wordt een beschriJving gegeven van een
hLll pmiddel, dat gebrLlikt zal worden voor het opsporen van de
foutenbronnen in het MK IV-meetsysteem.

4.2 De aan de anal oog-digitaal omzetter gestelde eisen

Wanneer met een analoog-digitaalomzetter (ADC) aan het
sinusvormige meetsignaal TRAMS wordt gemeten met de bedoel ing om
nulpunten (en daarmee verplaatsingen) te gaan berekenen. moet
overwogen worden welke resolutie de ADC moet hebben. Er dient
bepaald te worden hoe groot de fout in het nulpunt kan worden ten
gevolge van het digital iseren van de meetwaarden. We laten
hiervoor het gel iJkspanningsniveau van het te met en signaal
zakken met een waarde die gel ijk is aan de maximale
digital iseringsfout. De verschuiving van het nul punt die hier het
gevolg van is, is dan een maat voor de maximaal optredende fout
in het nul punt die op kan treden ten gevolg van het digital iseren
van de meetwaarden.
Wanneer gebruik gemaakt wordt van een 8 bits ADC. dan is de
maximale fout in de gedigital iseerde sample-waarde de helft van
het least significant bit = 0.5*100X/256 = 0.2X, dat wil zeggen
bij een waarneemgebied van 5,12 V is de fout 0,01 V.
Stel dat de hell ing van het meetsignaal bij de nuldoorgang gelijk
is aan a (uitgedrukt in V/scanpuls), en het meetsignaal zakt 0,01
V naar beneden (dat wil zeggen het DC-niveau), dan verschuift de
nuldoorgang 0,01/a perioden van het scansignaal naar rechts (zie
fig. 4.-1>.
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v

Fig. 4.-1 digital iseringsfout

tan (~) = a = O.Ol/n
dus n = O,Ol/a

Indien het meetsignaal sinusvormig is dan is

N=periodetijd in scanpulsen

De hell ing a bij de nuldoorgang is dan

a = 2.56*~/N*1 = 8/N V/scanpuls (biJ Vtt=2.56 V).

De verschuivinq van de nuldoorgang is dan O,Ol/(B/N) = N/BOO
perioden van het scansignaal, ofwel N/BOOOste deel van de
periodetijd van het resetsignaal, dat weer overeenkomt met
N/8000ste deel van een 1 iniaalsteek = 0,08*N ~m (bij een
steekgrootte van 635 ~m).

Bij stilstaande kop bevat iedere periode van het meetsignaal 10
scanpulsen, zodat N = 10 en de verschuiving van het nulpunt
gelijk is aan 0.8 ~m. Aangezien we met een reselutie van zeker
0,1 ~m willen gaan meten meet de nauwkeurigheid waarmee we zullen
gaan meten minstens een faktor B hoger 1 iggen. Indien gekozen
wordt voor een 12 bits ADC. 1 igt de nauwkeurigheid een faktor 16
hoger zodat de verschuiving van het nulpunt nu slechts 0,05 ~m

bedraagt. De verplaatsing van de opnemer ten opzichte van de
1 iniaal wordt op grond van twee nuldoorgangen bepaald, zodat de
maximale fout een faktor 2 hoger kan 1 iggen ofwel 0,1 ~m.

De verschuiving van het nul punt bedraagt bij een 12 bits ADC
maximaal O,005*N ~m, en is dus maximaal bij de grootst mogel ijke
waarde van N die kan optreden. In paragraaf 3.3.3 is vermeld dat
de de beweegsnelheid maximaal 1 m/s mag zijn, waarbij

v = 635E-6*(1/(te-to)-1/T) m/s

= 635E-6*(1/(N*Tsc)-1/(10*Tsc» m/s

Hierbij is Tsc de periodetijd van het scansignaal , dat wil zeggen
1/(3E6/127) = 127/3E6 s, zodat
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v = 635E-6*3E6/127*(1/N - 1/10) m/s

_.. 15* ( liN - 1/10) mI s

= 15/N - 1,5 m/s.

Als v = +1 m/s dan is N = 6, en als v = -1 m/s dan is N = 30.
De fout in het nul punt zoals boven is beschreven is dus maximaal
0.15 ~m. bij een beweegsnelheid van -1 m/s.

De eisen:

Voor gebruik van een I/O-kaart voor het meten van de hoogte van
de pulsJes die de optoscanner levert, moeten aan deze kaart de
volgende eisen worden gesteld:
1. een conversie-snelheid van minimaal 25 kHz (de scanfrequentie

van de optoscanner bedraagt 23,62 kHz) ,
2. een ingang voor een externe klok waarop het scansignaal kan

worden aangesloten om synchronisatie tussen ADe en optoscanner
te bewerkstelligen,

3. een resolutie van 12 bits.
4. een instelbaar ingangsbereik van ongeveer 0 tot 5 V, aangezlen

het meetsignaal een toptopwaarde heeft van ongeveer 2,5 V,
terwijl een groter bereik ten koste gaat van de
meetnauwkeurigheid,

5. een eenvoudig toe te passen kaart, dat wil zeggen dat er zo
min mogel ijk tijd hoeft te worden gestoken in het schrijven
van software voor deze kaart, en dat er geen veranderingen
meer hoeven worden aangebracht aan de hardware van deze kaart.

Een kaart die aan deze eisen voldoet is de Labmaster, welke de
volgende specificaties heeft:

Scientific Solutions., Inc. LABMASTER TM-:.10-F''3L:
-12 bits
-ingangsniveau 0 tot 5 V
-40 kHz throughput
-ingang voor externe klok
-nauwkeurigheid: ±.O.03~ FSR
-geen DMA

Tesamen met deze kaart is ook het erbij behorende software-pakket
Labpac aangeschaft.

4.3 Methoden om nulpunten te berekenen

Wanneer uit een reeks meetwaarden die met de PC ZlJn
binnengehaald een positie of verplaatsing bepaald dient te
worden, moeten van deze reeks discrete meetwaarden de
nuldoorgangen worden bepaald. Aangezien de nuldoorgangen over het



f(x) = 1./2*80
o

-24-

algemeen tussen twee discrete meetwaarden in zullen 1 iggen, is
een interpolatie nodig ter bepal ing van de nulpunten.
Een positiebepal ing bij stilstaande opnemer kan, zoals reeds In
paragraaf 3.2.2 is vermeld. worden gedaan door de fase te
bepalen ten opzichte van het referentiesignaal. [lit kan worden
gedaan met behulp van fourierreeksontwikkel ing van het
meetsignaal, waarbij vervolgens de fase van de eerste harmonische
moet worden bepaald.

4.3.1 Fouriertransformatie

Het periodieke, bemonsterde signaal kan beschreven worden door
middel van een Fourierreeks:

00

+ ~ (a." *cc's(n*.....l*:r;) + b,,*s.in(n*(u*>~»
":0

Eerste c,r' de: f ( x ) =
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de verplaa.tsing,
',,'a.n de 1 iniaal .
per periode (10

Hierbi.j is F(i) de ide sample, terwijl
periode van het meetsignaal is.
d¢' = ¢' - ¢' is een maat veer
dx = d~*L/(2*1t) met L de steeklengte
In onze situatie zijn er 10 samples
per steek). dus N=10. zodat:

N het aantal sampl es per

vol gens.:

fotocellen

¢' = arctan
F(i)*cos(i*1t/5) )

F(i)*sin(i*1(/5)

Bij een beweging met een constante snelheid is de periodetiJd van
het meetsignaal natuurl ijk niet meer gelijk aan 10 maal de
sample-periodetijd, zodat de methode minder nauwkeurig kan
worden. Er kan dus alleen bij stilstand met grote nauwkeurigheid
worden gemeten. waarbij de meting globaal alsvolgt moet worden
verricht:
1. bepaal de fase (=~.~ ),
2. voer de verplaatsing uit, en tel daarbij het gehele aantal
steken S waarover verplaatst wordt,
3. bepaal de fase (=¢' ), en tenslotte

"tv
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4. bereken de 'Jer·plaats.ing (dx = S + (¢J lltv -¢JoN, )*L/(2*10).

Aangezien metingen alleen bij stilstand mogen worden verricht 15

hier sprake van een statische meetmethode.

4.3.2 Lineaire interpolatie

Een andere methode voor het bepalen van de nuldoorgangen is om
door middel van interpolatie de reeks dicrete meetpunten te
vervangen door een continue functie. waarvan dan vervolgens de
nulpunten moeten worden berekend.
Een eenvoudige methode is 1 ineaire interpolatie waarbij de twee
meetpunten waartussen de nuldoorgang moet 1 iggen, door middel van
een rechte met elkaar worden verbonden. Het snijpunt van deze
rechte met de null ijn is de nuldoorgang.
Stel de twee meetpunten zijn (p1,q1) en (p2,q2), dan wordt de
vergel ijking van de rechte:

y-q1 = (q2-q1)!(p2-p1)*(:-:-p1).

Nulpunt: y=O, dus -q1*(p2-p1) = (q2-q1)*(x-p1)

ofwel p1*q1-p2*q1+p1*q2-p1*q1 = (q2-q1)*x

dus x = (p1*q2-p2*q1)!(q2-q1).

Om een idee van de onnauwkeurigheid van de 1 ineaire benadering te
krijgen, beschouwen we de volgende situatie, waarbij het
meetsignaal een sinus is (figuur 4.-2) :

y = sin(2*~/N*(i-z»

(-0,1 =< z =< +0,1)

~ I. so -1.00 -0 so 0.0':> " .'" 1.00

fig. 4.-2 Lineaire interpolatie

Het meetsignaal y (met periode N) wordt met tussenpozen
eenheid bemonsterd, ook ondere andere op i = -0,5 en i =
Het ware nul punt 1 igt op i = z.

van 1
+0,5.
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De tlA.lee p IJ rr t err z i .J rr: (p 1 ,q 1) = (-0,5: ~. i rr ( 2*1t./N* ( -0 , 5-z ) ) )
= (-0,5: -sin(2*1t/N*(O,5+z»

en (p2,q2) = (+0,5: sin(2*1t/N*(O,5-z»).

Het benaderde nul punt wordt:

1 = -O,5*:.in(2*1:/N,lI;(O,5-z» - O,5*(-:.in(2*"I(/N*(O,5+z»
sin(2*1t/N*(O,5-z» - -sin(2*lt/N*(O,5+z»

= o,5 * :. i n ( 2 *1UN* ( °,5 +Z ) )

sin(2*lt/N*(O,5+z»
sin(2*"I(/N*(O,5-z»

+ sin(2*lt/N*(O,5-z»

=

De fout di bedraagt dan: di = O,5*tan(2*1t/N*z)/tan(lt/N) - z.

Maximum: d(di)/dz = It/N*1/tan(lt/N)*1/cos (2*lt/N*z) - 1 = O.

Of we I cos (2*1t/N*z) = It/N * l/tan(lt/N)

In geval van stilstaande opnemer is de waarde van N gel ijk aan 10
zodat cos (2*1t/10*z) = 0,9669,

en z = ~O,2913 en tan(2*"1(/10*z) = ~O,1851.

De maximale fout dx wordt dan:

di = ~O,5*O,1851/tan("I(/10)-(~O,29) = ~O,00646.

De relatieve fout per periode is dan 0,00646/10 hetgeen
overeenkomt met een absolute fout van 635*0,00646/10 = 0,41 ~m

(bij gebruik van een liniaal met steekgrootte 635 ~m).

Aangezien bij een berekening van de verplaatsing twee keer een
nuldoorgang moet worden bepaald, kan deze fout oplopen tot 0,8
~lm .

Concl Llsie:
Omdat deze fout bij beweging nog groter zal worden. is deze
methode niet toepasbaar in een meetsysteem met 0,5 ~m resolutie.
Een nauwkeurigere interpolatiemethode is wensel ijk.

4.3.3 Derdegraads interpolatie met kubische splines

Een andere methode om de nulpunten te kunnen bepalen, maakt
gebruik van een hogeregraads interpolatie.
Bij gegeven meetpunten x[OJ(x[1J( ... <x[n-1J<x[nJ met meetwaarden
f[x[jJJ, j=0,1, .•. ,n, is een kubische spl ine een functie 5 met
als knooppunten x[1J.x[2J, .•• ,x[n-1J, die voldoet aan:
1. s, 5' en s" zijn continLI in [;·:[OJ,>:[nJJ, en
2.5"1 is constant in ieder open interval (>:[jJ.;·:[j+1J) met

O<=j<=n-l.
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De functie s is dus stuksgewiJs een derdegraads polynoom, dat
door de n+1 meetpunten loopt.
Het bepalen van deze n derdegraads polynomen bl ijkt neer te komen
op het oplossen van een n+1 blj n+1 tridiagonaalmatrix
vergel ijking. Is het polynoom tussen de meetpunten waar de
nuldoorgang 1 igt eenmaal bekend, dan dient slechts nog een
derdegraads vergel ijking opgelost te worden ter bepal ing van de
nulpunten. Hier bestaan formules voor. In bijlage 4 is de
interpolatie met behulp van kubische splines verder uitgewerkt.

Conclusie:
Met relatief eenvoudige berekeningen kan de spline (en dus de
nulpunten) van een reeks meetpunten bepaald worden. De
hoeveelheid rekenwerk hangt af van het aantal meetpunten n dat
wordt gebruikt in de berekening van de spl ine.

4.3.4 Hogere graads interpolatie

Indien we met n+1 meetpunten een interpolatie-polvnoom met graad
n bepalen. bl ijkt dat de methode hiertoe zeer bewerkel ijk wordt
en gevoel ig voor afrondfouten. Een toename van de nauwkeurigheid
met toenemende n is niet gegarandeerd. Oak bl ijkt de equidistante
verdel ing van de meetpunten, waar wiJ mee te maken hebben, niet
de meest ideale te zijn vaor deze methode [1 it. 7J.

Conclusie:
Het is beter am af te zien van deze methode.

4.4.5 Evaluatie nulpuntsbepal ingen

Om een idee te krijgen van de kwaliteit van de
nulpuntsbepal ingen, worden de drie methoden toegepast op een
sinusvormig signaal, waarvan de fase wordt gevarieerd. Er wordt
vervolgens gekeken hoe de interpolatiefout afhangt van de fase
van het sinussignaal, en de maximale fouten worden met elkaar
vergeleken. Als signaal wordt genomen:

waarvan alleen de waarden zijn gegeven op de discrete
tijdsstippen •••• -3.5,-2.5,-1.5,-0.5.+0.5,+1,5,+2.5,+3.5, •...
De waarde van de echte nuldoorgang z wordt nu gevarieerd van -0.5
tot +0.5, en vervolgens wordt het nul punt behaderd met behulp van
de drie interpolatie-methoden (zie fig. 4.-3).
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y = sin(2~/N*(i-z»

-1,50 -1,00 -0,50 0,00 0,50 1.00

fig. 4.-3 Vorm van het testsignaal

N=10 komt overeen met 10 meetwaarden per periode, dat wil zeggen
de opnemer staat stil ten opzichte van de 1 iniaal .
Beweging van de opnemer kan worden gesimuleerd door een relatieve
verandering d van de frequentie te introduceren, welke een maat
is voor de beweegsnelheid van de opnemer vol gens:

(v in m/s)v = (f MJ - f~ )*635E-6 = -d*~s*635E-6

dus d = -v/(635E-6*~) = -v/(635E-6*3E6/1270) = -2/3*v

De uitd~uKking voo~ y wo~dt dan: y = sin(~/5*(1+d)*(i-z».

In bijlage 5 staan voor drie waarden van d de resultaten vermeld
van het experiment waarbij z in stapjes van 0.025 wordt verhoogd.
Voor iedere waarde van z wordt de nuldoorgang bepaald door middel
van de fourier-fasebepal ing, lineaire interpolatie en
interpolatie door middel van kubische splines met n+1 meetpunten.
De maximale afwijkingen zijn eronder vermeld, waarbij
verschillende waarden van n bij de spl ines-methode zijn gebruikt.
Er dient hierbij nog vermeld te worden dat een fout van ~en

pe~iode van het scansignaal ove~eenKomt met 63.5 ~m.

De conclusie is dat de interpolatie met behulp van kubische
spl ines over het algemeen goede resultaten oplevert wanneer meer
dan 6 meetpunten worden meegenomen in de berekening. Bij 8
meetpunten (7 inte~val len, n=7) is de fout Kleine~ dan 0.05 ~m.

De fourier-methode werkt alleen voldoende nauwkeurig indien de
frequentie van het meetsignaal exact bekend is. Dit is alleen het
geval als de opnemer stilstaat ten opzichte van de 1 iniaal.
De 1 ineaire interpolatie bl ijkt onvoldoende nauwkeurig, de fout
hie~in kan oplopen tot 1,2 ~m.

Op grond van bovenstaande is besloten om de spl ines-metnode te
gaan gebruiken, en wel enerzijds met zo min mogelijk meetpunten
om de rekentijd kort te houden terwijl anderzijds voldoende
meetpunten moeten worden meegenomen in de berekening om voldoende
grote nauwkeurigheid te verkrijgen. Een aantal van acht
meetpunten (n=7) bl ijkt in dit opzicht de beste keuze te zijn.
Ook de fourier-fasebepal ing zal toegepast worden, indien
statische metingen worden verricht (de opnemer staat stil ten
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opzichte van de 1 iniaal).

Aangezien in het werkel ijk te meten signaal niet precies
sinusvormig zal zijn~ en vervormingen zal bevatten, dienen beide
methoden om nulpunten te bepalen, te worden getoetst aan de hand
van daadwerkel ijke meetgegevens.

4.4 De I/O-kaart labmaster

De 1abmaster is een expansie-kaart voor een data acquisitie
systeem, welke direct kan worden aangesloten aan een IBM PC in
een van de expansion slots. De kaart kan gebruikt worden voor het
digitaal inlezen en uitsturen van zowe1 digitale als analoge
signal en. De labmaster bevat een 12 bits ana100g
digitaalomzetter, twee 12 bits digitaal-analoogconverters, een IC
voor parallelle digitale 110 en een programmeerbare
timer/counter. Voor onze toepassing maken we enkel gebruik van de
12 bits ADC.
De ADC heeft een maximale snelheid van 40 duizend conversies per
seconde, een resolutie van 12 bits en een versterker, waarvan de
versterkingsfactor door middel van het aansluiten van een externe
weerstand kan worden ingesteld.

De ADC bevat een multiplexer. welke het moge1 ijk maakt om
maximaal 16 verschi11ende signalen te meten, uiteraard wordt de
samplefrequentie dan per kanaal een stuk lager dan 40 kHz.

Een andere mogel ijkheid van de ADC is dat de gebruiker kan kiezen
tLlssen het meten van (ma>:imaal 16) spanningen ten opzichte van
een gemeenschappel ijk nulniveau (single ended mode), en het meten
van (maximaal 8) verschilsignalen (differential mode). Zodoende
hoeft er niet altijd ten opzichte van 0 volt te worden gemeten,
maar kan ook bijvoorbeeld ten opzichte van een voedingsspanning
worden gemeten.

De gebruiker kan kiezen tussen het meten van unipolaire of
bipolaire signalen (ten opzichte van het nulniveau), waarbij in
het geval van bipolaire metingen ook nog kan worden gekozen of de
getallen in Offset Binary of in Two's Complement moeten worden
weergegeven.

4.4.1 De hardware

De labmaster bevat een ingang speciaal voor het kunnen gebruiken
van een extern triggersignaal, waarmee een A/D-conversie kan
worden gestart. Dit signaal moet op TTL-niveau 1 iggen, en een AD
conversie start op iedere stijgende flank hiervan.
Aangezien we synchroon met het MK IV-meetsysteem willen meten,
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kunnen we gebruik maken van het scansignaal om de ADe te
trlgqeren.
Indien we de positie van de opnemer binnen een 1 iniaalsteek
willen bepalen, dient het startmoment van het binnenhalen van een
reeks meetwaarden tevens synchroon te lopen met het resetsignaa1 .
Er d ient dLlS een vaste corre 11at ie te z i ,i n tussen d i t start mornen t.
en het resetsignaa1. Om dit te bewerkste11 igen is een
synchronisatieschakeJing gerea1 iseerd (zie fig. 4.-4 1 inker
dee1). Bij deze synChronlsatieschake1 ing wordt gebruik gemaakt
van een drLlkschake1aar 51, welke even ingedrukt dient te worden
zodra gestart moet worden met het binnenha1en van de meetwaarden.
Het schake1aartje start een monostabie1e mu1tivibrator (D1), die
een pu1s geeft die 1anger dient te zijn dan de tota1e tijd
gedurende welke meetwaarden worden binnengehaa1d (er is gekozen
voor 60 ms). De uitgang Van deze monostabie1e mu1tivibrator wordt
aan de D-ingang van een D-FF (D2) aangeboden. Deze FF wordt
gek10kt op een stijgende flank van het resetsignaa1. De
inverterende uitgang van deze f1 ipf10p wordt dus 1aag na de
eerstvo1gende opgaande flank van het resetsignaa1 zodra de
schakelaar is ingedrukt.
Deze uitgang van de fl ipf10p stLlurt een poort (D3, ingang 3) aan
die scanpLl1sen doorlaat zolang de fl ipflop actief is.

SVNCHRONISATIE-SCHAKELING DELAV-SCHAKELING

6V

C4 Dl
liNe 74L5123

14
'" n6 13

1 """Cll
2 • 4 1.r

+6V II +l+

8<\<441

6

R2
IK

Rl

6V

C3
~3 2u2

TRES

61

fig. 4.-4 Schema extra hardware

Een tweede wens is dat het exacte moment binnen een periode van
het scansignaa1 waarop een meetwaarde dient te worden
binnengehaa1d, door de gebrLliker kan worden ingesteld. Hiervoor
is een delay-schakeling ontworpen, waarvan het schema eveneens in
fig 4.-4 (rechter stLlk) staat.
De uitgang van de poort (D3, pin 1), die scanpu1sen genereert
gedurende de tijd dat f1 ipflop D2 actief is, wordt verbonden met
een de1ay-schakel ing. Deze delay-schakel ing bestaat weer uit een
monostabiele mu1tivibrator (01) die een negatieve pu1s geeft na
iedere stijgende flank van het ingangssignaal (pin 2). De
pulsbreedte is met een potentiometer instelbaar van 0 tot 40 ~s,

zodat een inste1bare delay van de stijgende flank van het
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scansignaal is gereal iseerd. In figuur 4.-5 is de timing van de
totale schakel ing weergegeven.
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fig. 4.-5 Timing van de synchronisatie- en delayschakel ing

4.4.2 De software

Het aangeschafte softwarepakket labpac bevat een aantal routines,
die elk de labmaster een specifieke activiteit kunnen laten
Llitvoeren. De routines kunnen vanuit verschillende hogere
programmeertalen, waaronder turbo-pascal, worden aangeroepen.
De routine die voor ons doel geschikt is, is de routine AIMAX,
welke de AID-converter activeert indien de gewenste conversie
snelheid groter is dan 1000 omzettingen per seconde en er gebruik
gemaakt wordt van de externe trigger-ingang van de labmaster.
Deze routine wordt (zoals alle LABPAC-routines) in turbo-pascal
als een software-interrupt aangeroepen:

intr(LABPAC,l) ;

met: LABPAC=66; (interruptnummer)
1: record

a:·: ,bx ,c>: ,d>: ,bp ,si ,d i ,ds ,es ,f 1ags: integer;
end;

Het record 1 bevat de waarden die de registers van de CPU in de
IBM-PC moeten bevatten wanneer de routine wordt uitgevoerd.
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Bij snelheden groter dan 20000 conversies per seconde dienen
alle hardware-interrupts te worden geblokkeerd, zodat tijdens
de uitvoering AIMAX de CPU niet kan worden geinterrumpeerd. Ook
hiervoor bevat labpac een speciale routine (INTMASK).

Wanneer een aantal meetwaarden in het geheugen zijn gezet, dienen
deze op verschillende manieren verwerkt te kunnen worden, zodanig
dat aan het MK IV-meetsysteem op zoveel mogel ijk manieren gemeten
k an worden.
Fluctuaties in de hoogte van de pulsjes uit de optoscanner moeten
kunnen worden waargenomen, evenals fluctuaties in de periodetijd
van het meetsignaal, en Lliteraard moeten pl aatsberekeningen
kunnen worden uitgevoerd.
Eventueel willen we de mogelijkheid hebben om de positie tijdens
beweging van de opnemer te kunnen uitleze~.

Dit alles behoeft natuurl ijk niet real-time te gebeuren, maar kan
achteraf plaatsvinden. Dit houdt in dat de meetwaarden opgeslagen
dienen te worden in het geheugen van de PC.
Na een druk op de schakelaar worden na de eerstvolgende stijgende
flank van het resetsignaal een vast aantal meetwaarden
binnengehaald. Deze meetwaarden kunnen worden gebruikt om
amplitude- of periodetijd-analyse te doen of om de fase van het
meetsignaal ten opzichte van het resetsignaal te bepalen
(bijvoorbeeld wanneer een statische plaatsbepal ing moet worden
gedaan) . .

Voor de berekening van de positie dienen de nuldoorgangen te
worden berekend vol gens een van de interpolatiemethoden uit
paragraaf 4.4. Speciaal hiervoor is een 1 ibrary in turbo-pascal
geschreven (interpol .pas) , wel ke onder andere de vol gende
functies en procedures bevat:

function gemiddelde:
Omdat het te meten signaal unipolair is met een gemiddelde
ongel ijk aan nul, dient een "null ijn" te worden gecreeerd, zodat
nulpuntsbepal ing kan worden gedaan. De beste waarde hiervoor is
het gemiddelde van een groot aantal meetwaarden.

function npinterv:
De functie zoekt het interval waarin de eerstvolgende nuldoorgang
ligt en levert het indexnummer hiervan af.

f Llnct i on np 1 i n_:
De functie 1evert de waarde van de nuldoorgang in het door middel
van de function npinterv uitgerekende interval, en wel door
middel van 1 ineaire interpolatie.

function npspli:
De functie doet hetzelfde als nplin, alleen wordt kubische
interpolatie gebruikt in plaats van 1 ineaire.

f Llnct ion npf our:
De functie levert het de waarde van de nuldoorgang door middel
van fasebepal ing van de grondharmonische in de fourierreeks.
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Het programma dat de ADC initial iseert en activeert en dat de
nuldoorgangen berekent is geschreven in turbo-pascal en heet
meetsyst. Het programma (1 isting in bijlage 6) vraagt op
interactieve basis de nodige gegevens aan de gebruiker. In fig.
4.-6 is de werking van het programma in een stroomdiagram
weergegeven.

PRIHT DE
GEHETEH
~RDEH

VERGELIJK
AHPLI TUDES PER

FOTOCELGROEP
EH BEPAAL

FLUCTUATIES

H

H

BEPAAL
ALLE

HULDOORGAHGEH

J

J

BEREKEH TIJDEH
TUSSEH TWEE

HULDOORGAHGEH
EH PRIHT ZE

BEREKDi
POSITIE BItI"IEH

LI HI AALSTEEJ<

fig. 4.-6 Stroomdiagram van het programma meetsyst
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In tabel 4-1 is een voorbeeld van de uitvoer van het programma
weergegeven.

Tabel 4-1 Uitvoer van het programma meetsyst

METINGEN AAN HET MK IV-MEETSYSTEEM

BLOCK MODE aantal samples = 100

1815 1991 1988 1836 1341 828 561 559 828 1294
1815 1991 1988 1836 1342 827 561 559 828 1294
1815 1991 1989 1836 1342 827 561 559 828 1294
1815 1991 1988 1836 1341 827 561 559 828 1294
1815 1991 1988 1836 1341 827 561 558 828 1294
1814 1991 1988 1836 1341 827 561 559 828 1294
1815 1991 1988 1836 1341 827 561 558 828 1294
1814 1991 1988 1836 1341 827 561 558 828 1294
1814 1991 1988 1836 1341 827 560 559 828 1294

rna:·: ima 1 e fluctuatie in groep 1 is 1
rna:·: imal e fluctuatie in groep 2 is 0
rna:·: imal e f 1 uc:tLlat i e in groep 3 is 1
rna:·: imal e f 1 uctLlat i e in groep 4 is 0
rna:·: imal e f 1 Llctuat i e in groep 5 is 1
rna>: imal e fl uctLlatie in groep 6 is 1
rna:·: imal e fluctuatie in groep 7 is 1
rna:·: imal e fluctuatie in groep 8 is 1
rna:·: imal e fluctuatie in groep 9 is 0
rna:·: imal e fluctuatie in groep 10 is 0

periodet ijd = 10.0000 verplaatsing = 0.0000 urn
periodetijd = 10.0000 verplaatsing = -0.0001 urn
periodet ijd = 10.0000 verplaatsing = 0.0001 urn
periodetijd = 10.0000 verplaatsing = 0.0000 Llrn
periodet ijd = 10.0000 verplaatsing = 0.0020 urn
periodetijd = 10.0000 verplaatsing = -0.0020 LIm
periodet ij d = 10.0000 verplaatsing = 0.0020 urn
periodetijd = 10.0000 verplaatsing = 0.0000 LIm

positie = 1.1402 um

De getallen vormen regel voor regel van 1 inks naar rechts de
reeks meetwaarden die zijn binnengehaald met de labmaster, en wel
de digitale waarden zoals deze door de PC worden ingelezen. In
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deze meting is een meetbereik gebruikt van 0 tot 10 V, zodat .~n

eenheid overeenkomt met 10/4096 V.
Iedere regel bevat 10 meetwaarden, hetgeen overeenkomt met
precies een periode van het meetsignaal indien de opnemer
stilstaat ten opzichte van de 1 iniaal. Dit betekent dat iedere
regel dezelfde reeks getallen moet bevatten, indien de opnemer
stilstaat en het meetsignaal weinig storende ruis bevat. Onder
dit blok meetwaarden staan dan ook voor elk van deze tien
kolommen de verschillen tussen de maximaal en minimaal optredende
waarden vermeld. Ook worden alle nuldoorgangen berekend indien de
gebruiker dit wenst, waaruit dan de tijden van opeenvolgende
perioden worden berekend uitgedrukt in perioden van het
scansignaal. De verplaatsing na iedere nuldoorgang wordt dan ook
nog bepaald. Tenslotte wordt de positie van de opnemer binnen een
steek berekend indien de gebruiker hiervoor heeft gekozen.

4.5 Conclusie

Er is een digitaal meetinstrument ontwikkeld waarmee op
verschillende plaatsen binnen het MK IV-meetsysteem kan worden
gemeten. De digitale meetwaarden worden opgeslagen in het
geheugen van een IBM-AT PC en kunnen worden gebruikt voor het
onderzoeken van de stabiliteit van verschillende signalen binnen
het meetsysteem. Bovendien kan uit een reeks meetwaarden de
positie van de plaatsopnemer binnen een steek van de 1 iniaal
worden berekend. Hiervoor dient gebruik gemaakt te worden van een
stuk software waarmee door middel van nulpuntsberekening de
positie kan worden bepaald.
Voor deze nulpuntsberekening, die de positie binnen 0,1 ~m

nauwkeurig moet kunnen bepalen, komen twee methoden in
aanmerking, fasebepal ing van de grondharmonische van de discrete
fourierreeks van het meetsignaal en derdegraads interpolatie met
behulp van kubische splines. Het nadeel van de eerste methode is
dat deze alleen maar toepasbaar is wanneer de periodetijd van het
meetsignaal exact bekend is. Dit is alleen het geval wanneer er
statische metingen worden verricht, dat wil zeggen dat de opnemer
stilstaat ten opzichte van de 1 iniaal .
Verdere beoordeling van beide nulpuntsbepal ingen kan pas
plaatsvinden indien deze worden toegepast op werkelijke
meetgegevens. Alleen dan kan de invloed van vervormingen van het
meetsignaal op de nauwkeurigheid van de door beide methoden
berekende nulpunten worden bepaald.



5 DE FOUTENBRONNEN IN HET MK IV-MEETSYSTEEM

5.1 Inleidinq

Om een idee te kriJgen van de foutenbronnen binnen het MK IV
meetsysteem~ wordt hiervan allereerst een schematisch overzicht
gegeven, aan de hand waarvan vervolgens de verschillende
onderdelen theoretisch en praktisch kunnen worden beoordeeld. De
theoretische beschouwing betreft een meer gedetailleerde
beschrijving van de verschillende delen van het meetsysteem,
terwijl de praktische beoordeling bestaat uit het verrichten van
een aantal gerichte metingen. Aan de hand van de resultaten
hiervan. kunnen dan conclusies worden getrokken over de grootst
mogel ijke foutenbronnen binnen het meetsyteem.
Er wordt al leen gekeken naar meetfouten die optreden in metingen
met een stilstaande opnemer.

5.2 Analvse verschillende delen van het MK IV-meetsysteem

Het MK IV-meetsysteem is schematisch voor te stellen zoals is
weergegeven in figuur 5.-1.

TRESH

LICHTBRON

1
OPTIEK ~ OPTO- - S/H- - FILTERS COMPARATOR DIGITALE

If 1
SCANNER SCHAKELING l-- '--

VERI.IERKING

LINIAAL I I ISCANN

fig. 5.-1 Schematisch opbouw meetsysteem

Met behulp van een aantal metingen dient de kwal iteit van de
verschillende delen van het meetsysteem te worden beoordeeld.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een tweetal hulpmiddelen:
1. Met behulp van de labmaster kunnen uit het door de

verplaatsingssensor gegenereerde uitgangssignaal
verplaatsingen worden berekend. Hierbij wordt gebruik gemaakt
van interpolatie met behulp van kubische splines of van
faseberekening van de grondharmonische in de fourierreeks.
De labmaster kan ook gebruikt worden am de signaalvorm van het
door de sensor gegenereerde signaal te analyseren. Zo kan de
ongelijkheid van de 10 groepen fotocellen worden onderzocht
wanneer deze allen gel ijk bel icht worden. In hoofdstuk 4 is
dit hulpmiddel uitgebreid beschreven.

2. Met behulp van een referentie-meetsysteem worden
verplaatsingsmetingen gedaan, waarbij de verschillen tussen
beide meetsystemen worden berekend.

Voor deze metingen wordt gebruik gemaakt van een nieuw
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besturingssysteem welke de mogel ijkheid heeft om de positie te
bepalen met een ~esolutie van 0,1 ~m~ de T~iple D~ive Unit
(TDU). Dit besturingssysteem, dat zich nog in de
onwikkel ingsfase bevindt, interpoleert met een factor 6350 in
plaats van 1270 (vergel ijk paragraaf 3.3.3). Het voordeel van
het gebruik van de TDU is dus dat er nauwkeuriger kan worden
gemeten. Het nadeel van dit systeem is dat er gebruik wordt
gemaakt van een andere klokfrequentie en dus ook van een
andere scanfrequentie. De oscillator levert een kloksignaal
van 10 MHz, welke dan door 635 wordt gedeeld om SCANN te
genereren en door 6350 om TRESN op te wekken. De frequentie
van SCANN is dus 15,75 kHz en die van TRESN 1,575 kHz. Het
filter in de opnemer (met een kantelfrequentie van 3,94 kHz)
is dUB niet optimaal geschikt voor deze frequenties. De tweede
harmonische wordt bijvoorbeeld totaal niet onderdrukt. De
filters in de TDU zelf zijn wel gebaseerd op deze frequenties.

De TDU biedt de mogel ijkheid om drie assen uit te lezen en te
besturen. In de metingen die verricht dienen te worden, wordt
gebruik gemaakt van de uitleesmogel ijkheid van twee assen, ~~n

voor de te testen opnemer van Phil ips, en de andere om een
referentie-meetsysteem uit te kunnen lezen.
Dit referentie-meetsysteem is van de fabrikant Heidenhain, en
bevat een statische opnemer (MT 101K) welke twee 90 graden in
fase verdraaide Moir~-leeskoppen bevat (zie fig 3.-3).
Met behulp van de twee 90 graden in fase verschoven signalen
kan met een factor 4 worden geinterpoleerd. Het meetsysteem
maakt verder gebruik van een interpolator met een factor 25,
zodanig dat er aan de uitgang twee signalen ontstaan, die 90
graden in fase verschillen. De totale interpolatiefactor is
dan 100~ hetgeen een ~esolutie inmpl icee~t van 0,1 ~m (de
steekg~ootte van de liniaal is 10 ~m). Indien nu metingen
worden gedaan met beide meetsystemen, waarbij het verschil
tussen beide positie-aanduidingen wordt bepaald als functie
van de positie, zijn er conclusies te trekken over het
verschil in kwal iteit van de beide meetsystemen. Gedraagt dit
ve~schil zich pe~iodiek met 635 ~m~ dan is met zee~ grote
zekerheid te concluderen dat dit verschil een gevolg is van
onnauwkeurigheden van het meetsysteem van Phil ips. Deze fout
is dus een maat voor de kwal iteit van de opnemer van Philips
(de PE2580) .
De opnemers van beide meetsystemen, kunnen worden bevestigd
aan een freesmachine van de fabrikant Maho welke in een
mechanische werkplaats staat opgesteld. Door deze machine
een bepaalde beweging te laten verrichten, kan het verschil
tussen de positie-aanduidingen van beide meetsystemen worden
bepaald als functie van de positie. De snelheid van de
beweging is dusdanig gekozen dat de TDU na iedere afgelegde
weg van 10 Pm de posities van beide assen berekent.
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is het meetschema weergegeven.

van de
van 22

soort
kleine

,.HILJ,.S

PE2588
I 1 1 POSITIEHEET":O,.

TDU

HE I DENH.... JN POSITIEINTERPOLATOR W 2 2
HT 181K

HEET":O,. X 25

fig. 5.-2 De meetopstell ing

5 .2.1 De 1 in i aa 1

Beschri.jviQ5L
De linaal is op een chroomstalen drager gel ijmd welke een
uitzettingscoefficient heeft van 10,5E-6/graad Celsius. Dit houdt
in dat een temperatuursstijging van 1 graad een verandering
veroorzaakt in de lengte van een 1 iniaal van 1 m van 10,5E-6 m
of'.,oJE? 1 10,5 p·rTf.

Een tweede effect is de toleranties in de grootte
1 iniaalsteken. Ooordat de optoscanner steeds een gebied
1 iniaalsteken parallel afleest. treedt er een
uitmiddel ingseffect op, zodanig dat de invloed van
fluctuaties in de steekgrootte wordt geel imineerd.
Een 1aatste eff ect is de vervu i 1 i ng van de 1 in iaa1. Wanneer el"
plaatsel ijke vervuilingen op de 1 iniaal aanwezig zijn welke de
1 iniaal bedekken over een kl ein gebied (sl echts enkel e
1 iniaalsteken), treden er fouten op, die door het parallel
afscannen van 22 steken kunnen worden onderdrukt. Grotere
vervuil ingen kunnen niet meer onderdrukt worden door het parallel
afscannen, en zul len fouten in het meetsysteem veroorzaken.

Met ins.
Het resultaat van een meting van de fout van het MK IV
meetsysteem, waarbij over meerdere steken wordt bewogen, is
weergegeven in fig 5.-3. De afwijking van het MK IV-meetsysteem
is uitgezet tegen de verplaatsing van de opnemer. Uit de figuur
bl ijkt duidel ijk dat de fout zich periodiek gedraagt met de
g~ootte van een liniaalsteek (=635 ~rTf).

Bij de meting is gebruik gemaakt van de Philips opnemer PE/2580
met serienummer 06180.

Oak andere metingen [1 it. 6, newsletter 2] hebben aangetoond dat
de met 635 ~rTf periodieke fout nauwel ijks afhankelijk is van de
plaats op de 1 iniaal.
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fig 5.-3 Fout in Philips verplaatsingsopnemer

5.2.2 De lichtbron + optiek

BeschriJving
De lichtbron in combinatie met de veldlens, dient ervoor te
zorgen dat het stuk 1 iniaal dat uiteindelijk wordt afgebeeld op
de optoscanner, homogeen met een evenwijdige bundel wordt
belicht. De verlichte 1 iniaal wordt via de veldlens en objectief
(zie fig 3.-5) met een factor 3,175 verkleind op de optoscanner
afgebeeld.
Goede metingen aan de optiek zijn moeil ijk te verrichten,
bovendien vergt een diepgaande theoretische analyse van de optiek
veel tijd en is hiervoor een goede kennis op het gebied van de
optica noodzakel ijk. Er wordt dan ook gekozen voor het onderzoek
van slechts enkele aspecten van het optische gedeelte.
Van de 1 ichtbron kan worden onderzocht in welke mate deze een
homogene bundel geeft.
Door met een homogene 1 ichtbundel de optoscanner via de veldlens
te bel ichten en de optoscanner rechtstreeks met deze bundel te
belichten, kunnen in beperkte mate conclusies worden getrokken
over de kwal iteit van het stelsel van lenzen en spiegels.

De volgende experimenten kunnen worden gedaan:
Verdraaiing van de lichtbron en vervanging hiervan door een
andere lichtbron waarbij in plaats van de liniaal een spiegel
wordt gebruikt, geven informatie over de kwaliteit van de bran
wanneer het bemonsterde meetsignaal met de labmaster wordt
uitgelezen (spanning over C5, bijlage 3). De invloed van de
1 ichtbron kan dan worden beoordeeld.
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Een meting met als 1 ichtbron het dagl icht waarbij het 1 icht via
de veldlens de optoscanner belicht, en een meting waarbij het
daglicht de optoscanner rechtstreeks bel icht, kunnen een
indicatie geven over de kwal iteit en de invloed van vervuiling
van de lenzen en spiegels in de opnemer. Ook hier moet het
bemonsterde meetsignaal worden gemeten met de labmaster.

Metingen
In. fig 5.-4 is gemeten met de labmaster aan het bemonsterde
signaal in de opnemer met serienummer D6180. Het zijn de
spanningen die de tien groepen fotocellen leveren wanneer de
optoscanner rechtstreeks wordt bel icht door dagl icht.

u

~.05

c.o~

~ 02

S~I[.£~~Ra[F

oDDI A_"AHD URN DEI ODHK
~ lUll 1"7

H·~S: HUMM£I FaTaC£~.Ra£~

~·.S: S~~MMIM6 1M ua~TS

Fig. 5.-4 Uitgangsspanning optoscanner, bel ichting door dagl icht

Deze grafiek geeft de ongel ijkheden van de tien groepen
fotocel len weer van deze optoscanner. Wanneer de meting herhaald
wordt met een andere vorm van bel ichting (andere 1 ichtbron, of
verdraaide 1 ichtbron), kan een vergelijking met fig. 5.-4 een
indruk geven van de invloed van de lichtbron en/of de optiek.

In de eerste meting wordt de optoscanner niet rechtstreeks met
dagl icht bel icht, maar via de veldlens en de spiegels. In fig.
5.-5 is het resultaat weergegeven.
De verschillen die optreden kunnen een gevolg ZlJn van de
vervuil ing van de lenzen en spiegels. Een andere oorzaak van de
verschil1en kan 1 iggen in het feit dat de fotocellen in fig. 5.-5
minder licht opvangen (kleinere uitgangsspanning) en dat het
verschil tussen de fotocellen afhangt van de 1 ichtintensiteit.

In grafiek van fig. 5.-6 is dezelfde opnemer tegenover een
spiegel geplaatst, zodat de fotocellen bel icht worden door de
1 ichtbron van de opnemer zelf. Hierbij is de intensiteit van de
lichtbron zodanig gekozen dat de gemeten spanningen zoveel
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mogel ijk overeenkomen met die van de metingen met dagl icht •
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Fig 5.-5 Uitgang optoscanner, dagl icht-bel ichting via veldlens
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Fig. 5.-6 Met ing met behLtl p van spiegel, variabel e bel ichting

De figLtren 5.-5 en 5.-6 vertonen grote overeenkomsten. In de
bovenste figLtLtr is een externe homogene 1 ichtbron gebrLtikt,
terwijl in de onderste grafiek gebrLtik is gemaakt van de interne
1 ichtbron waarvan de 1 ichtbLtndel een keer extra door de veldlens
gaat. De extra afgelegde optische weg bl ijkt geen invloed te
hebben. Eveneens bl ijkt Ltit de meting dat het deel van de door
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de led afgegeven 1 ichtbundel dat de optoscanner bel icht~ net 20

homogeen is als het dagl icht.
Wanneer echter aan de 1 ichtbron wordt gedraaid. terwiJl het
bemonsterde uitgangSslgnaal van de optoscanner met een
oscilloscoop wordt gemeten. bl iJkt dat de 1 ichtbron niet
homogeen is. Afhankel ijk van de richting waarin gedraaid wordt ~

krijgt het bemonsterde signaal een zaagtandvormige omhullende.
waarvan de steilste hell ing negatief of positief kan worden. De
1 ichtbron veroorzaakt een soort schaduwoppervlakken op het vlak
dat verl icht wordt. Dit effect is reeds eerder gemeten [1 it. 6,
newsl et ter 5J.

G..pnclusie
Wanneer de 1 ichtbron goed is gericht, bl ijkt deze homogeen te
zijn over een gebied dat voor onze toepassing voldoende groot is.

5.2.3 De optoscanner

~_~schri j v ing
Van de optoscanner is reeds in paragraaf 3.3.2 een algemene
beschrijving gegeven. In bijlage 2 staan de specificaties van de
OQ005. Om een betere indruk te krijgen van de optoscanner is in
bijlage 7 een schematisch overzicht gegeven van de lay-out van de
optoscanner. Zoals is te zien wordt iedere fotocel door middel
van een FET geschakeld. waarbij de FET's om en om aan de boven
en aan de onderkant zijn verbonden met de fotocellen.

Om het effect van dit soort ongel ijkheden op de kwal iteit van het
meetsysteem te analyseren, kunnen metingen worden gedaan aan
versch i 11 ende optoscanners waarb ij iedere fotocel evenveel 1 icht
krijgt aangeboden door gebruik te maken van een homogene
1 ichtbron. Verschillen in de uitgangsspanningen van de tien
groepen geven dan een indruk van de fouten als gevolg van het
niet ideaal zijn van het lay-outontwerp van de OQ005.
Wanneer in plaats van de 1 iniaal een spiegel wordt gebruikt,
krijgen de fotocell en ook all emaal even veel 1 icht, mi ts de
1 ichtbron en de optiek (lenzen en spiegels in de opnemer) van
goede kwal iteit zijn.

Met ing~D_
In de vorige paragraaf ZlJn al enkele metingen met de labmaster
aan het bemonsterde signaal beschreven, waaruit is gebleken dat
er verschillen optreden tussen de tien groepen fotocellen.
In figuur 5.-7 staat het resultaat van een meting van het
bemonsterde signaal bij verschillende lichtintensiteiten, waarbij
als 1 ichtbron de led in de opnemer is gebruikt. Het gedrag van de
verschillen bl ijkt af te hangen van de hoeveelheid licht die de
optoscanner opvangt. Dit effect kan een gevolg zijn van de optiek
die het meetsysteem gebruikt. De 1 iniaal kan bijvoorbeeld door
fout gerichte spiegels niet precies op de plaats van de
optoscanner worden afgebeeld.
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Fig. 5.-7 Metingen met spiegel bij varierende lichtintensiteit.
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Om de invloed van de optische weg zo klein mogel ijk te houden
zijn vervolgens metingen verricht aan optoscanners met behulp
van een speciale meetopstell ing. In deze opstell ing wordt de
optoscanner rechtstreeks bel icht door een 1 ichtbron zonder
tussenkomst van lenzen en spiegels. Het doel van deze meting is
drieledig:
1. Allereerst wordt

tussen de tien
1 ichtintensiteit.

2. Er wordt onderzocht welke spreiding er is in de kwal iteit van
de optoscanners, door verschillende optoscanners met elkaar te
vergelijken.

3. Tenslotte wordt onderzocht wat de invloed van de 1 ichtbron is
door de metingen uit te voeren met twee verschillende
1 ichtbronnen, een gloeilamp en een led.

Er zijn 13 optoscanners onderzocht, waarbij van drie zeer
uiteenlopende exemplaren (genummerd met 1, 5 en 13) de
meetresultaten in resp. figuur 5.-8,5.-9 en 5.-10 zijn uitgezet.

Uit de grafieken bl ijkt het volgende:
1. Het gedrag van de verschillen tussen de tien groepen blijkt

onafhankel ijk te zijn van de 1 ichtintensiteit, enkel de
grootte van de verschillen neemt af bij afnemende intensiteit
van de 1 ichtbron.

2. Er bl ijkt een vrij grote spreiding te zijn in de kwal iteit van
de optoscanners per e>:emplaar. Optoscanner 5 vertoont grote
verschillen tussen de groepen fotocellen met een even nummer
en die met een on even nummer. Bij de beide andere exemplaren
is dit effect in veel mindere mate aanwezig.

3. De invloed van de 1 ichtbron in deze meting bl ijkt zeer gering
te ZlJn. Alleen fotocelgroep 3 1 ijkt bij gebruik van een led
minder 1 icht op te vangen dan wanneer een gloeilamp wordt
gebruikt.

Om de invloed van de angel ijkheid van de groepen fotocellen op de
fout in de daadwerkel ijke verplaatsing te onderzoeken, is een
meting gedaan aan de freesmachine. De verplaatsing is door middel
van interpolatie met kubische spl ines berekend uit de met de
1 abmaster gemeten waarden van het bemonsterde signaal (bijl a')e 3,
spanning over CS). Voor deze meting maakte de freesmachine een
stappenbeweging met een gr·ootte ','an 10 ~tm. Iedere keer 0.1;. een
stOoP van 10 ~m was afgelegd werd met de labmaster een meting
verricht. In fig. 5.-11 is het meetschema weergegeven.
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Fig. 5.-8 Uitgangssignaal optoscanner 1, rechtstreekse bel ichting
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Fig. 5.-9 Uitgangssignaal optoscanner 5, rechtstreekse belichting
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Fig. 5.-10 Uitgangssignaal optoscanner 13, rechtstreekse belichting
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Fig. 5.-11 Meetschema aan de freesmachine met de labmaster

Er is in deze meting slecht bewogen over een 1 iniaalsteek. In
fig. 5.-12 is het resultaat van deze meting grafisch uitgezet"
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Fig. 5.-12 Fout in de positie berekend met kubische interpolatie

De fout in de verplaatsing vertoont hogere harmonische
componenten, dat wil zeggen een fout die zich gedraagt periodiek
met een periode die kleiner is dan 635 ~m. Een rechtstreeks
verband met de ongel ijkheid van de fotocellen (zie fig. 5.-7) is
moeil ijk aan te geven. De ongel ijkheid van de fotocellen is
afhankel ijk van de hoeveelheid 1 icht, terwijl bij gebruik van de
1 iniaal de fotocellen ongel ijk worden belicht. Er treden dus
extra optische effecten op wanneer de 1 iniaal wordt gebruikt.
Beide grafieken bl ijken wel een component te bevatten die zich
gedraagt als een vierde harmonische.

~_9ncl usie
De metingen aan de optoscanner tonen aan dat er grote
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ongelijkheden zijn tussen de tien groepen fotocellen. Deze
ongel ijkheden leiden tot een fout in de verplaatsing, die een
waarde kan aannemen van 8 ~m (zie fig. 5.-12). Deze ongelijkheden
dienen dus zeer zeker onderdrukt te worden. Het gedrag van deze
ongel ijkheden is nauwelijks afhankel ijk van de lichtintensiteit,
maar wel in grote mate afhankel ijk van het exemplaar optoscanner.

5.2.4 De 8/H-schakel ing

Beschri,iving
Zoals reeds in paragraaf 3.3.2 is vermeld, wordt er in de opnemer
gebruik gemaakt van een sample-holdschakel ing, welke de hoogte
van een ingangspulsje " vasthoudt" gedurende de t ijd dat het
scansignaal laag is, en welke "laag" is zolang het scansignaal
hoog is. De duty-cycle van het scansignaal bepaalt dus in
belangrijke mate de kwal iteit van de sample-holdschakel ing en
daarmee de kwaliteit van het gefilterde sinusvormige signaal
(1 it. 1, p. 54-56].
Er kan overwogen worden welk effect het gebruik van een ideale
nulde orde houdcircuit heeft op de grootte van de
interpolatiefout van het MK IV-meetsysteem. Indien de sample
holdschakeling zoals die in de opnemer wordt gebruikt niet
voldoende goed functioneert, zal de interpolatiefout van het MK
IV-meetsysteem een fout moeten tonen welke zich herhaalt met een
periode ter grootte van een tiende deel van een 1 iniaalsteek (=

63,5 ~m). Indien een dergelijk gedrag van de interpQlatiefout
niet optreedt functioneert de sample-holdschakel ing voldoende
goed. Hierbij dient natuurl ijk wel te worden opgemerkt dat de
laagdoorlaatfilters die in het meetsysteem worden gebruikt
hierbij een grote rol spelen. De beide delen van het meetsysteem
kunnen dus in dit opzicht niet los van elkaar worden gezien.

Er ZlJn geen speciale metingen verricht om de 8/H-schakel ing te
testen.

5.2.5 De filters

Beschrijving
In het meetsysteem worden verschillende filters gebruikt.
Het eerste filter is een eerste orde hoogdoorlaatfilter met een
kantelfrequentie van 21,2 Hz, welke het gelijkspanningsniveau van
het bemonsterde meetsignaal naar 6 V brengt.
Het tweede filter is een tweede orde Chebychev-laagdoorlaatfilter
welke een rimpel heeft van 1 dB en een kantelfrequentie van 3,94
kHz. De kantelfrequentie is gebaseerd op het onderdrukken van de
hogere harmonischen van het meetsignaal (met name de tiende
harmonische, die karakteristiek is voor de optoscanner) en het in
ieder geval onverzwakt doorlaten van het meetsignaal. Dus ook de
hoogst mogelijke frequentie van het meetsignaal, welke optreedt
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bij een maximale positive beweegsnelheid van 1 m/s (zie paragraaf
3.3.3), moet onverzwakt worden doorgelaten.
De (digitale) uitleeseenheid bevat eveneens een dergel ijk
Chebychev laagdoorlaatfilter met dezelfde karakteristiek.
Daarnaast wordt ook hier een hoogdoorlaatfilter gebruikt om
fluctuaties in de gel ijkspanningscomponenent van het meetsignaal
te onderdrukken.
Tenslotte wordt aan de ingang van de uitleeseenheid nog een LC
filter gebruikt welke ervoor dient om storende spanningspieken
die in de kabel van de opnemer worden opgevangen te onderdrukken.
Zoals reeds in paragraaf 5.2.4 is vermeld, is de werking van de
filters voldoende goed indien de interpolatiefout van het
meetsysteem geen hogere harmonische componenten bevat. De
foutencomponent met een peri ode van 635 ~m kan immers niet
onderdrukt worden door de filters.

De fouten in de positiemetingen uit het bemonsterde signaal en
uit het gefilterde signaal, welke met behulp van de labmaster
kunnen worden gemeten, kunnen met elkaar worden vergeleken om een
indruk te krijgen van de mate waarin de hogere harmonischen
worden onderdrukt door filteren.
Bovendien kan de faseberekening van de grondharmonische in de
discrete fourierreeks worden beschouwd als een vorm van filteren,
waarbij alle hogere harmonischen worden onderdrukt.

Meting~Il

De eerste meting is dan een meting vol gens het schema van fig.
5.-11, waarbij de verplaatsing door middel van fourieranalyse uit
het bemonsterde signaal wordt berekend. Het resultaat staat in
figuur 5.-13.
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Fig. 5.-13 Fout in de positie berekend met fourierfasebepal ing
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Wanneer deze grafiek vergeleken wordt met t1g. 5.-12 blijkt dat
de maximale fout in de verplaatsing teruggebracht is tot ongeveer
3,5 ~m. De hoge~e ha~monischen zijn duidelijk veel mee~

onderdrukt. Wel bl ijkt er een tweede harmonische in de
interpolatiefout aanwezig te zijn.

De interpolatiefout kan worden beschouwd te zijn opgebouwd uit
twee componenten. De eerste component is een fout die kan worden
beschouwd als een hogere harmonische, welke door filteren kan
worden gereduceerd en zelfs geel imineerd. De tweede component
is een gevolg van een fout in de fase van de grondharmonische, en
dit effect is door filteren totaal niet te reduceren. Deze
laatste fout kan in de interpolatiefout als functie van de
positie tot uiting komen als een grondharmonische (periode van
635 ~m), maar ook in de gedaante van een hogere harmonische (in
fig. 5.-13 een tweede harmonische).

Om de invloed van filteren nader te onderzoeken, kan er ook met
de labmaster worden gemeten aan het gefilterde meetsignaal .
Er is een meting verricht met behulp van de TDU, waarbij de
labmaster zowel het bemonsterde signaal meet als het eenmaal
gefilterde sinusvormige signaal dat de opnemer verlaat. Bij deze
meting is dus geen gebruik gemaakt van het referentiemeetsysteem
van Heidenhain. Wel is de positie bepaald zowel met de
fourierfasebepal ing als met interpolatie met behulp van kubische
spl ines. De volgende metingen zijn verricht:

vergel ijking van de met fourierfasebepaling berekende
van het bemonsterde signaal (fig. 5.-14) en van het
gefilterde signaal (fig. 5.-15) met de positie die
aangeeft,
vergelijking van de met kubische interpolatie verkregen positie
uit het bemonsterde signaal (fig. 5.-16) en eenmaal gefilterde
signaal (fig. 5.-17) met de positie die de TDU aangeeft.
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Uit de eerste twee metingen blijkt dat het niet zoveel uitmaakt
of er met de labmaster wordt gemeten aan het bemonsterde signaal
of aan het gefilterde signaal in het geval dat de positie wordt
bepaald uit de fase van de grondharmonische in de discrete
fourierreeks.
Hieruit blijkt
de fourierreeks
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aIle hogere harmonischen. Toevoeglng van een extra tweede orde
laagdoorlaatfilter heeft dan geen effect meer.

Uit de andere twee metingen, waarbij spl ines-interpolatie is
gebruikt, bl ijkt dat het tweede orde laagdoorlaatfilter (met
kantelfrequentie 3,94 kHz) de hogere harmonischen. die in het
bemonsterde signaal duidel ijk aanwezig zijn. in zekere mate
onderdF'L\kt.

l:;:.l;JnC 1usi e
De filters bl ijken dus van zeer groot belang voor het
onderdrukken van de hogere harmonische componenten in het
bemonsterde signaal. Wanneer de fout van het MK IV-meetsysteem
enkel een component bevat met een periode van 635 ~m, is de
werking van de filters in het meetsysteem voldoende. Indien er
een hogere orde component aanwezig is, kan deze een gevolg zijn
van onvoldoende filteren. maar dit hoeft niet zeker te zijn. De
fasefout in de grondharmonische is immers niet weg te filteren.
maar kan zich wel uiten in een fout van een hogere orde.

5.2.6 De comparator

I2.~sctJrj j vi n.~.

De comparator is een LM339 comparator met open
collectoruitgang) De uitgang is teruggekoppeld naar de ingang.
zodat de schakel ing functioneert als een Schmitt-trigger. Dit is
gedaan om te vermijden dat de comparator na een detectie van een
nuldoorgang in en uit staat te schakelen ten gevolge van storende
ruis op het meetsignaal. De Schmitt-trigger zorgt ervoor dat er
een nette en stabiele blokspanning aan de uitgang ontstaat. In
figuur 5.-18 is het schema van de comparator getekend.

+su

Cnn
Rnn 680PF

K

Rnn
SKll

un

fig. 5.-18 De comparatorschakeflng

Het gel ijkspanningsniveau van het meetsignaal wordt eerst via een
haogdoorlaatfilter (kantelfrequentie 159 Hz) naar hetzelfde
niveau gebracht als de spanning die aan de niet-inverterende
ingang van de comparator wordt aangeboden.
De terugkoppel ing zorgt ervoor dat de comparator een hysteresis
krijgt zodat de uitgang van de comparator stabiel blijft nadat
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deze is omgeschakeld. De capaciteit van 680 pF, zorgt ervoor dat
de terugkoppel ing alleen plaatsvindt gedurende een korte tijd na
het omschakelen (RC-tiJd van 20 ~s), zodat er vlak v66r iedere
nuldoorgang geen sprake is van terugkoppeling.
Aangezien het sinusvormige meetsignaal wordt vergeleken met zijn
eigen gemiddelde in deze schakel ing, zal deze schakeling
voldoende goed functioneren indien het meetsignaal van goede
kwal iteit is en niet te veel ruis bevat.

5.2.7 De digitale verwerking

Beschrijving
Is eenmaal het bloksignaal gemaakt met behulp van de comparator,
dan worden er geen fouten van betekenis meer geintroduceerd in de
verdere digitale verwerking.
Er is een kwantiseringsfout van ~~n klokpuls (overeenkomend met
een fout van maximaal 0.5 ~m).

Verder is er een vertragingsfout die optreedt tijdens het bewegen
van de opnemer ten gevolge van het tellen in de bursts (zie
paragraaf 3.3.3). Deze fout treedt niet op wanneer er enkel wordt
gemeten bij stilstaande opnemer.

5.2.8 De stuursignalen en de voeding

B~schrijving

In het meetsysteem wordt gebruik gemaakt van de twee
stuursignalen TRESN en SCANN. Overspraak van deze signalen in de
kabel naar het meetsignaal TRAMS of de voeding van 12 V, of
inwerking van deze signalen in de opnemer naar de voeding van 8,2
V, veroorzaken vervormingen in het meetsignaal . De vervorming ten
gevolge van SCANN veroorzaakt een hogere harmonische component in
het meetsignaal, welke door filteren kan worden geel imineerd. De
inwerking van TRESN op het meetsignaal daarentegen kan niet
worden geel imineerd door filteren. TRESN heeft immers een
frequentie welke niet door de Chebychev laagdoorlaatfilters
wordt onderdrukt. Er dient dus zorg voor gedragen te worden dat
er geen overspraak plaatsvindt van dit signaal •

5.3 Conclusie

Aan de hand van een reeks metingen is gebleken dat bij een goed
gerichte 1 ichtbron de optoscanner in eerste instantie bepalend
is voor de kwal iteit van het bemonsterde meetsignaal. De
ongel ijkheden tussen de tien groepen fotocellen, bl ijken door
filteren voor een belangrijk deel te worden opgeheven, zolang
het hogere harmonische componenten betreft. De ongelijkheden
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die zich periodiek gedragen met een periode van tien scanpulsen
ZlJn niet weg te fllteren en veroorzaken een fasefout in het
meets i gnaa 1 .
Aangezien echter de hogere harmonischen nooit volledig worden
onderdrukt door de tweede orde laagdoorlaatfilters, kan het
bel angrijk z ijn om deze componenten al in het bemonsterde
meetsignaal proberen te onderdrukken.
In de kwaliteit van verschillende optoscanners bl ijkt een vriJ
grote spreiding aanwezlg te zijn. Er kan onderzocht worden of
deze spreiding verkleind kan worden door het produktieproces
van de optoscanners te verbeteren. Anderzijds is er de
magelijkheid door middel van testmetingen aan optoscanners de
slechte optoscanners uit te selecteren, zodat aIleen de betere
OQ005's gebruikt worden in de opnemers.
Er dient aan de hand van de layout-tekening van de OQ005 (zie
paragraaf 5.2.3) onderzocht te worden wat een mogel ijke oorzaak
kan zijn van de grote ongel ijkheden van de groepen fotacellen
in de optoscanner, en hoe door middel van wijzigingen aan de
elektronica in de opnemer de optoscanner beter kan gaan
f unct i aneren •
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6 VERBETERDE DPNEMERELEKTRONICA

6.1 Inleiding

Wanneer het schema van de lay-out van de OQ005 (zie bijlage 7)
nader wordt bekeken, wordt duidel ijk dat iedere fotocel wordt
geschakeld door een FET. Verder bestaat de optoscanner uit 10
groepen van 22 fotocellen. Een van de bedoelingen van de
" parallelschakel ing" van de 22 fotocellen per groep is om
ongel ijkheden tussen de fotocellen uit te middelen.
De mate waarin dit uitmiddelen juist gebeurt, bepaalt de
kwal iteit van de optoscanner.

6.2 De lay-out van de optoscanner

In het schema van bijlage 7 is te zien dat de sources van de 220
FET's allen via een gesloten kringvormige baan zijn
doorverbonden, terwijl deze baan 1 inksboven naar buiten wordt
Llitgevoerd. Indien deze baan een niet verwaarloosbare weerstand
heeft, zullen de fotocellen met de FET's aan de onderkant een
grotere serieweerstand hebben dan de andere fotocellen. Ook zal
fotocelgroep 2 een net iets kleinere serieweerstand hebben dan
fctecelgroep 4, etc. Ook andere verschillen, zoals capacitieve,
zullen ten gevolge van deze lay-out tot uiting komen in
verschillend gedrag van de 10 fotocelgroepen.

Een ander aspect is de engel ijkheid van de 22 fotocellen van ~en

groep zelf. In figuur 6.-1 staat een schematische weergave van
een van de tien groepen fotocellen.
Via de weerstanden R4 en R5 wordt elke fotocel, indien de erbij
behorende FET geleidt, opgeladen met een bepaalde spanning via
deze FET. Dit is het geval wanneer het scansignaal laag is en de
fl ipflop behorende bij deze fotocelgroep (laag) actief is. Alleen
variaties in de drainsource-spanningen van de FET's kunnen
hierbij fouten veroorzaken. Aangezien echter de drainsource
spanning zeer klein is, zal oek het verschil tussen deze
spanningen bij de verschillende FET's zeer klein zijn.
Vervolgens worden de fotocellen onder invloed van 1 icht gedurende
9 perioden van het scansignaal ontladen. Verschillen tussen de
fctecellen wat betreft oppervlakte en capaciteit introduceren
hier extra verschillen. Door het middelen van 22 fotocellen per
groep, zou dit effpct gereduceerd moeten worden.
Na de dalende flank van de tiende scanpuls wordt de spanning over
iedere fotocel naar buiten gestuurd via de erbij behorende FET
(zie fig. 6.-1).
Indien nu het gemiddelde over de 22 cellen dient te
verkregen, moet lading zich vrij kunnen bewegen tussen
cellen. In de schakel ing zoals die nu wordt gebruikt in de
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opnemer is dit niet het geval. Op het moment dat de gates van de
22 FET's worden geactiveerd, zal in eerste instantie die FET
waarbij de drain-spanning het hoogste is, het meeste gel eiden,
terwijl de FET met de laagste drain-spanning het minst zal
geleiden. De source-spanning volgt immers de drain-spanning
indien de FET geleidt (drainsource-spanning is zeer klein).
Indien de drainspanning van FET 1 bijvoorbeeld 10 mV hoger is dan
de overige drainspanningen (als gevolg van verschillen tussen de
22 fotocellen) , wordt de sourcespanning van FET look naar deze
waarde getrokken, en dus ook de andere 21 source-spanningen.
Wanneer nu deze source-spanning hoger is dan de drain-spanningen
van de overige 21 FET's, zullen deze 21 FET's sperren, zodat de
uitgangsspanning van de OQ005 in eerste instantie wordt bepaald
door fotocel 1. Wanneer nu de drain-spanning van FET 1 daalt
(fotocel 1 wordt opgeladen) zullen ook de andere FET's na enige
tijd gaan geleiden.
De hoogte van de spanningspiekjes, die door de optoscanner worden
geleverd, wordt dus in eerste instantie bepaald door die
fotocel len die de hoogste spanningen leveren, hetgeen iets anders
is dan het doel waarmee de schakel ing van de optoscanner is
ontworpen. De mate waarin dit effect optreedt hangt natuurl ijk in
grote mate af van de karakteristiek van de FET's die in de OQ005
z itten.

6.3 Het meten van weggevloeide lading

In figuur 6.-2 is een schema getekend van een schakel ing die wel
het gemiddelde van de 22 fotocellen bepaalt.
Deze alternatieve schakeling meet namel ijk niet de spanning die
door de fotocellen wordt gegenereerd, maar de totale lading die
is weggevloeid onder invloed van 1 icht. De drainsource
spanningsval is nu totaal niet van invloed op de nauwkeurigheid
van het te meten si gnaa1 •

De schakeling werkt alsvolgt:
Na de dalende flank van het scansignaal BC wordt een van de tien
fotocelgroepen opgeladen tot 3 V via weerstand Rl. De stroom
geintegreerd in de tijd is de totale hoeveelheid lading die nodig
is om de fotocellen weer op te laden tot de beginspanning, ofwel
de lading die is weggevloeid onder invloed van 1 icht.
De collectorstroom van V2 is een maat voor deze oplaadstroom, en
wel gel ijk aan deze oplaadstroom vermenigvuldigd met een factor
Rl/R2.
De weerstand Rl legt de snelheid vast waarmee de lading naar Cext
vloeit. Na de eerstvolgende stijgende flank van het scansignaal
gaat V3 (en dus Vi) geleiden, zodat Cext wordt ontladen. De
transistor V3 functioneert in deze schakel ing als een inverter.
Via de potentiometer R2 kan de versterkingsfactor van de
stroomversterker worden afgeregeld, dusdanig dat het
signaalniveau gelijk wordt aan dat bij gebruik van de
oorspronkel ijke schakel ing van bijlage 3.
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Het signaa1 dat over Cext staat, wordt vervo1gens door midde1
van een samp1e/ho1d-versterker omgezet naar een "ideaa1
trapvorml'3" bemonsterd signaa1 . Door midde1 van C5, R8 en diode
V5 wordt na iedere da1ende flank van 8C een pu1sje gegenereerd
aan de 8/H-ingang van de NE5537N, gedurende welke het
ingangssignaa1 (pin 3) wordt overgenomen door de ho1 dcondensator
C7 (samp1e-toestand). Zodra de spanning op pin 8 beneden 1,4 V
komt, wordt het contact van C7 met de ingang verbroken, zodat de
spanning over C7 niet meer verandert (ho1d-toestand). C6 zorgt
veor een extra vertraging, opdat de spanning over Cext pas wordt
overgenomen door de 8/H-schake1 ing, nadat deze a11e lading, welke
een maat is voor de hoevee1heid weggev10eide lading in de
fotoce11en, heeft overgenomen.
Een aanta1 metingen moeten uitwijzen in hoeverre deze
a1ternatieve schake1 ing verbeteringen teweegbrengt.

6.4 Metingen aan opnemers met de verbeterde e1ektronica

De eerste metingen zijn deze1fde a1s welke zijn beschreven in
paragraaf 5.2.3. De drie optoscanners met nummers 1,5 en 13
worden rechtstreeks bel icht met een gloei1amp en daarna met een
led. Met de 1abmaster wordt de uitgangsspanning van de 8/H
schake1 ing (fig 6.-2) gemeten. In de figuren 6.-3, 6.-4 en 6.-5
zijn de meetresu1taten weergegeven.

Wanneer bijvoorbee1d naar optoscanner 5 wordt gekeken, b1ijkt dat
de verschi11en tussen even en on even fotoce1groepen vrijwe1
vo11edig zijn gee1imineerd. Ook bij de beide andere optoscanners
b1 ijken dit soort effecten op te treden. Opva11end is het grote
verschi1 dat optreedt tussen het gebruik van een gloei1amp als
1 ichtbron en het gebruik van een led hiervoor. Uit het feit dat
in de figuren 6.-3, 6.-4 en 6.-5 de kakteristiek bij gebruik van
een led a1s 1 ichtbron vrijwe1 onafhanke1 ijk b1 ijkt te zijn van
het gebruikte exemp1aar optoscanner, kan de conc1usie worden
getrokken dat het niet homogeen ZlJn van de led deze
"zaagtandvorm" veroorzaakt. De stei1e hell ing van de zaagtand
1 igt hierbij tussen fotoce1groep 2 en 3. Wanneer de grafieken in
de figuren 5.-8, 5.-9 en 5.-10 op dit effect worden beoordee1d,
b1 ijkt ook hier de stei1e hell ing van de zaagtand te 1 iggen
tussen groep 2 en 3. Door de grote verschi11en tussen de even en
oneven groepen fotoce11en, 1 ijkt dit effect minder op te va11en.
Ook metingen met de overige optoscanners tonen aan dat toepassing
van de a1ternatieve schake1 ing (die de lading meet) k1einere
verschi11en tussen de 10 fotoce1groepen op1evert dan de huidige
schake1 ing welke de hoogte van de spanningspiekjes aan de uitgang
van de optoscanner meet. Door gebruik te maken van deze
a1ternatieve schakeling, b1 ijkt de kwa1iteit van het bemonsterde
meetsignaa1 aanzien1ijk verbeterd te zijn.
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Zoals reeds eerder is opgemerkt hoeft dit niet tot gevolg te
hebben dat door toepassing van deze schakel ing de
fout van het meetsysteem Kleiner gemaakt kan worden.
De fout die tot uiting komt als een hogere harmonische in het
tijddomein wordt immers door middel van filteren aanzienlijk
gereduceerd.
Om te onderzoeken wat het uiteindel ijke effect is op de
interpolatiefout worden met een tweetal opnemers (genummerd met
2 en 5) verplaatsingsmetingen gedaan aan de freesmachine, waarbij
de twee opnemers eerst zijn uitgevoerd met de normale schakeling,
en vervolgens met de alternatieve schakel ing. De opnemer is
hierbij tussen de twee metingen door niet gedemonteerd geweest.
De verplaatsing is hierbij met de TDU uitgelezen (zie meetschema,
fig. 5.-2).
In de figuren 6.-6 en 6.-7 staat voor opnemer 2 de
interpolatiefout als functie van de positie grafisch uitgezet,
met gebruik van resp. de normale schakeling en de alternatieve
schakeling. In de figuren 6.-8 en 6.-9 staan de grafieken van
dezelfde metingen aan opnemer 5. Zoals uit de resultaten is te
zien bl ijkt er in geen van de twee metingen verbetering aanwezig
te zijn wanneer de alternatieve schakel ing wordt gebruikt. De
alternatieve schakel ing bl ijkt zelfs in opnemer 5 slechter te
f unct i oneren .

6.5 Invloed van het resetsignaal

Een oorzaak van de interpolatiefout die zich periodiek bl ijkt te
gedragen met de grootte van een 1 iniaalsteek, zou de invloed van
het resetsignaal op het meetsignaal kunnen z ijn. Dez e
beinvloeding kan bestaan uit de inwerking van het resetsignaal op
de voeding van 8,2 V in de opnemer, overspraak van dit signaal
binnen de optoscanner of overspraak hiervan in de Kabel tussen de
opnemer en de uitlees/besturings-eenheid.
Wanneer er wordt gekeken naar het meetsignaal dat aan de
comparator wordt aangeboden (fig. 5.-18), waarbij de fotocellen
ofwel gel ijk bel icht worden ofwel allen onbel icht zijn, bl ijkt er
inderdaad een component aanwezig zijn welke is gecorrelleerd met
het resetsi gnaa1. Dez e correll at ie b 1 ij kt b ij de opnemers wel ke
zijn uitgerust met de alternatieve schakel ing in sterkere mate
aanwezig te zijn dan bij de opnemers welke hier niet mee zijn
uitgerust. De grootte van dit storende signaal 1 igt in de orde
van 5 ~ 10 mV. Indien het resetsignaal niet naar de opnemer wordt
gestuurd bl ijkt de grootte van dit met het resetsignaal
gecorrelleerde signaal in grote mate onderdrukt te zijn.
Aan de hand van een aantal verplaatsingsmetingen kan de invloed
van het resetsignaal beter worden beoordeeld.
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6.6 Metlngen van de Invloed van het resets1Qnaal

Met de opnemers 2 en 5 zi.jn opnieuw verplaatsingsmetingen gedaan
gedaan waarbij het resetsignaal TRESN aan de ingang van de TDU 15
losgekoppeld. In de figuren 6.-10 en 6.-11 staan de resultaten
vermeld van deze met1ngen bij gebruik van resp. de normale en de
verbeterde opnemerelektronica in opnemer 2.
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In de figuren 6.-12 en 6.-13 zijn de
metingen uitgezet voor opnemer 5.
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Uit deze metingen bl ijkt dat gebruik van het resetsignaal
inderdaad invloed heeft op de grootte van de fout van het
meetsysteem van Phil ips, en dat deze invloed groter is in de
opnemers die zijn uitgerust met de verbeterde schakel ing (vooral
bij opnemer 5) .
Nog steeds bl ijkt de alternatieve schakel ing geen duidel ijke
verbeteringen met zich mee te brengen, de interpolatiefout lijkt
zelfs iets groter te zijn dan bij toepassing van de normale
schakel ing in de opnemer.

Bij de tot nu toe verrichte metingen is gebruik gemaakt van een
kabel tussen de opnemer en de TDU met een lengte van ongeveer
drie meter. Om de invloed van overspraak in deze kabel van het
resetsignaal TRESN op het meetsignaal te onderzoeken, is opnieuw
een verplaatsingsmeting verricht en wel bij gebruik van een kabel
met een lengte van 100 m. Hiervoor is de opnemer met nummer 5
gebruikt. De grafiek in fig. 6.-14 is het resultaat van de meting
zonder gebruik van TRESN, terwijl in de grafiek in fig. 6.-15
TRESN wel gebruikt is. Deze meting is enkel gedaan met de opnemer
die is uitgerust met de normale schakel ing, welke de hoogte meet
van de spanningspiekjes die de optoscanner levert. Uit deze
meting bl ijkt dat er overspraak is in de kabel van het
resetsignaal TRESN op het meetsignaal, waarvan het effect groter
wordt naarmate de kabellengte toeneemt. De grootte van de
Qverspraak is slechts enkele tienden van micrometers.

u.
2.00

l .•

Fou' vln "K IU-" ••"V" ••"
K- •• : po.i_i. ;n "il I '".'.r.
"'-1': Ifwijllinf In "icron.
a.''''": 12 oll'ob." 1'.1
GOO" AGH vln der Donk

2 . 20+----,..............--.--........-r------r-.....,....--r--~___,-........-_,..__:_........-'='"~_=::_
~.QO ~ 25 0.50 0.'5 1.00 1.15 1.50 1.'5_

Fig 6.-14 Fout in opnemer 5, 100 m kabel, zonder resetsignaal
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6.7 ConclLlsie

Er is een alternatieve schakel ing ontworpen, die de hoeveelheid
onder invloed van 1 icht weggevloeide lading meet. Metingen,
waarbij de interpolatiefout werd bepaald als functie van de
positie, hebben aangetoond dat toepassing van deze schakeling
geen verbetering in de interpolatiefout opleverde. Verder is de
invloed van het resetsignaal TRESN op de nauwkeurigheid van het
meetsysteem onderzocht. Gebleken is dat er deels overspraak
pl aatsvindt van dit signaal op het sinusvormige meetsignaal, en
dat er deels sprake is van een nadelige inwerking van dit
resetsignaal binnen de opnemer op onder andere de voeding van
8,2 V [zie ook: 1 it. 6, newsletter 5].
Om deze problemen te vermijden dient dan ook overwogen te worden
om dit resetsignaal alleen te gebruiken om de optoscanner op de
juiste manier te presetten wanneer het meetsysteem wordt
opgestart. Daarna is dit resetsignaal in feite niet meer nodig en
blijkt het alleen maar nadelige invloed te hebben op de
nauWkeLlrigheid van het HI< IV-meetsysteem.
Indien hiervoor wordt gekozen, dient het verdraaien van de led in
de opnemer in een optimale richting dan ook te gebeuren zonder de
aahwezigheid van TRESN. Er wordt immers zodanig gedraaid aan de
led totdat het meetsignaal een zo klein mogelijke waarde heeft
bij gebruik van een spiegel in plaats van een 1 iniaal. Op dit
moment wordt door dit verdraaien tevens de inwerking van het
resetsignaal gecompenseerd, terwijl dit dan natuurl ijk niet meer
hoeft en niet meer mag gebeuren.
Dit laatste kan de oorzaak zijn van het verschijnsel dat de
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interpolatiefout bij toepassing van de alternatieve schakeling
groter is dan bij gebruik van de normale schakel ing. De 1 ichtbron
is namel ijk in een optimale richting gedraaid bij de toepassing
van de normale schakel ing en aanwezigheid van het resetsignaal .

In de resultaten van de metingen van de fout van het MK IV
meetsysteem, bl ijkt steeds een ruis aanwezig te zijn van 0,5 tot
1 ~m. De ruis treedt alleen op tijdens bewegingen van de
freesmachine en zou kunnen worden veroorzaakt door trill ingen van
de freesmachine. Ook het referentie-meetsysteem kan echter de
bron zijn van deze ruis.
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7 MEETOMSTANDIGHEDEN

7.1 InleldinQ

Tijdens het verrichten van de metingen aan de freesmachine is
gebleken dat de resultaten van gel ijke metingen slecht
reproduceerbaar zijn. Herhaald uitgevoerde metingen zijn alleen
reproduceerbaar indien ze kort achter elkaar worden gedaan.
waarbij de opnemer tussentiJds niet is weggehaald en opnieuw
bevestigd.

Voor de metingen zijn twee opnemers aangesloten op de TDU. een
opnemer van Phil ips en een meettaster van Heidenhain. Het
meetsysteem van Heidenhain stuurt twee digitale. 90 graden ten
opzichte van elkaar in fase verschoven signalen naar de TDU.
Van deze twee signalen worden de pulsen geteld, waarbij iedere
puls overeenkomt met een vaste verplaatsing. Kleine fluctuaties
in de nuldoorgangen van deze pulssignalen veroorzaken geen fout.
Wel kunnen er fouten ontstaan in de interpolator.

De PE2580 levert een sinusvormig signaal , waarbij de deviatie van
de frequentie een maat is voor de beweegsnelheid. Om de snelheid
te kunnen bepalen dienen nuldoorgangen te worden bepaald van dit
meetsignaal. Storingen op dit sinusvormige signaal hebben invloed
op de nuldoorgangen en kunnen dus extra fouten in het meetsysteem
veroorzaken. Om de invloed hiervan zoveel mogelijk te reduceren
dient de montage en aansluiting van de PE2580 zorgvuldig te
gebeuren. Vooral in werkplaatsen waar met veel zware machines en
lasapparaten wordt gewerkt (zoals in de ruimte waar de metingen
zijn verricht), is dit erg belangrijk.
Om een indruk te krijgen van hoe belangrijk deze aspecten zlJn,
worden een aantal speciaal hierop gerichte metingen uitgevoerd.
Verder dient het referentiemeetsysteem nader beschouwd te worden.

7.2 Het referentiemeetsvsteem.

Het referentiemeetsysteem van Heidenhain maakt gebruik van de
meettaster MT 101K, welke over een gebied van 100 mm kan meten .
De opnemer. welke een liniaal bevat met een steek van 10 ~m

levert twee 90 graden ten opzichte van elkaar verschoven digitale
signal en, waarvan de frequentie rechtevenredig is met de
beweegsnelheid van de meettaster. Deze frequentie van de signalen
wordt met een factor 25 vermenigvuldigd, zodat totaal met een
factor 100 wordt geinterpoleerd. Vol gens de specificaties heeft
dit meetsysteem in combinatie met de vermenigvuldiger een
nauwkeurigheid van ~ 1 ~m.

De vermenigvuldiger is de EXE 702B. In bijlage 8 is een copy van
de gegevens van deze meettaster en van de vermenigvuldiger
weergegeven. Vol gens de specificaties van de vermenigvuldiger
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worden hoge eisen gesteld aan de Kabel tussen de opnemer en deze
omzetter. Storende signalen op de ingang van de vermenigvuldiger
leiden tot een afname van de meetnauwkeurigheid.

De ruis die in de verschil lende meetresultaten tot uiting komt en
welke een grootte-orde heeft van ongeveer 0,5 ~m. kan een gevolg
zijn van de onnauwkeurigheid van dit meetsysteem.

Een tweede probleem van deze opnemer is van mechanische aard. De
taster welke zich vrij kan bewegen ten opzichte van de 1 iniaal in
deze opnemer is uitgerust met een veersysteem zodanig deze altijd
naar buiten veert. De taster drukt nu tegen een metalen blokJe
aan, waarvan het betreffende oppervlak bijzonder glad is
gepolijst. Dit blokje is bevestigd op het bewegende deel van de
fr'eesmachine, terwijl de behuizing van de opnemer op het
stilstaande deel van de freesmachine is bevestigd. Tenslotte is
er dan de taster die tegen het metalen blokje aandrukt en zich
verder vrij kan bewegen. In hoeverre het een bezwaar is dat deze
taster niet star is verbonden met het metalen blokje, is aan de
hand van speciale metingen niet gecontroleerd.

Conclusie:
Er dient ernstig rekening te worden gehouden met fouten die door
het referentiemeetsysteem worden geintroduceerd. Daadwerkelijke
metingen van deze fouten kunnen alleen plaatsvinden wanneer een
zeer nauwkeurig referentie-meetsysteem wordt gebruikt speciaal om
het meetsysteem van Heidenhain te testen.

7.3 Invloed van de kabellengte

De lengte van de Kabel tussen de opnemer en de TDU, is van
invloed op de nauwkeurigheid van het meetsysteem. In de eerste
plaats bl ijkt er sprake te zijn van overspraak van het
resetsignaal TRESN op het meetsignaal in de kabel. Dit ef.:ec:t
bl ijkt groter te z ijn naar-'mate de Kabel 1anger is (z ie paragraaf
6.6) .
Een tweede effect is de gevoel igheid voor het opvangen van
storende signal en. In figuur 7.-1 is het resultaat weergegeven
van een meting waarbij een Kabel van 100 meter is gebruikt, en
wel zodanig dat de afscherming van deze Kabel onzorgvuldig geaard
is.

Wanneer we het resultaat van deze meting vergel ijken met de
resultaten in fig. 6.-10 waarbij een Korte, eveeens onzorgvuldig
geaarde Kabel werd gebruikt, bl ijkt dat er een
meetonnauwkeurigheid in de vorm van ruis ontstaat welke een
grootte heeft van ongeveer 4 ~m. Dit effect blijkt echter
geel imineerd te kunnen worden door er zorg voor te dragen dat de
afscherming van de Kabel voldoende goed geaard wordt, zodat enkel
de overspraak van TRESN op het meetsignaal overblijft (zie fig.
6.-15) •
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fig 7.-1 Meting met een slecht geaarde kabel van 100 m

7.4 De montage en de aansluiting van de opnemer

Het Phil ips-meetsysteem is gevoel ig voor twee aspecten, a. de
montage van de opnemer aan de freesmachine en b. het al of niet
goed aarden van o.a. de afscherming van de kabel tussen de
opnemer en de TDU.

ad a.
Indien de behuizing van de meetopnemer elektrisch kontakt maakt
met de freesmachine, bl ijkt een aardlus te ontstaan welke het
meetsignaal dusdanig verstoort dat bij stilstand van de opnemer
ten opzichte van de 1 iniaal de positie die door de TDU wordt
aangegeven met ongeveer een micrometer fluctueert. Door de
meetopnemer geisoleerd van het chassis van de machine te monteren
is deze fluctuatie te reduceren tot enkele tienden van
micrometers.

ad b.
Tijdens langzame bewegingen van de machine, waarbij een lange
kabel van 100 m werd gebrLlikt, bl eek er een "ruis" in het
verschil tussen de posities van de PE2580 en Heidenhain te ZlJn
in de o~de van 4 ~m (zie pa~ag~aaf 7.3). Doo~ het goed en
zorgvul dig aarden van de shiel d bl ijkt deze "ruis" te kunnen
wo~den ge~educee~d tot circa O~5 ~m~ ove~eenkomstig met de "~uis"

bij een korte kabel (van 3 m). Het aarden vindt hierbij plaats
door de shield aan de behuizing van de connector te sol deren , en
deze connector vast te schroeven aan metalen voorstrip op de TDU
kaart. Bovendien dient deze metal en strip goed vastgeschroefd te
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worden aan de behuizing van de kast waarin de TDU-kaart zit. Ook
dient er op gelet te worden dat niet gebruikte aders in de kabel
niet als antenne kunnen gaan functioneren voor het opvangen van
stoorsignalen. Ze dienen ofwel geaard te worden ofwel aan de
uiteinden kort afgeknipt te zijn.

Veor het juist positioneren van de meetopnemer dient gebruik
gemaakt te worden van een afstandsblokJe. Dit blokje zorgt ervoer
dat de opnemer evenwijdig aan de 1 iniaal en op een afstand van
14,5 mm van de 1 iniaal wordt gemonteerd. In figuur 7.-2 is een
meting gedaan waarbij de opnemer (nummer 2> bewust een beetje
scheef ten opzichte van de 1 iniaal is gemonteerd. Wanneer we deze
grafiek vergel ijken met die uit figuur 6.-10, bl ijkt dat de
grootte van de interpolatiefout als functie van de positie binnen
een 1 iniaalsteek duidel ijk anders en zelfs beter is geworden.
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fig 7.-2 Meting met een opzettel ijk scheef gementeerde epnemer

Uit dit resultaat bl ijkt dat het monteren zeer zorgvuldig dient
te geschieden, aangezien kleine variaties in de montage van de
epnemer ten opzichte van de 1 iniaal tot andere meetresultaten
kunnen 1eiden.
Oek dient de liniaal goed schoongemaakt te worden om de
reproduceerbaarheid van de meetresultaten te vergroten. Metingen
die op dezelfde dag worden verricht bl ijken beter reproduceerbaar
te zijn dan wanneer er een langere periode (een aantal weken> is
verstreken tussen twee metingen.
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7.5 Conclusies en aanbevel ingen

Positie-metingen blijken bijzonder gevoel ig te zijn voor storende
signalen van buitenaf, vooral wanneer een langere kabel wordt
gebruikt.
Resultaten van verschillende metingen mogen alleen met elkaar
worden vergeleken wat betreft de interpolatiefout, indien de
opnemer tussentijds niet is gedemonteerd. Een keer opnieuw
bevestigen van de opnemer kan leiden tot andere meetresult~~en.

Bl ijkbaar is het meetsysteem wat optiek betreft bijzonder
gevoel ig voor variaties in de opstell ing. In de metingen welke
ZlJn beschreven in paragraaf 6.6 en later is hier rekening mee
gehouden. De metingen aan ~~n opnemer werden allen achter elkaar
gedaan zonder dat deze tussentijds opnieuw werd gemonteerd aan de
freesmachine.

Metingen dienen met grote zorgvuldigheid plaats te vinden. Vooral
aan de aarding van de afschermlng van de kabel tussen de opnemer
PE2580 en de TDU, welke plaats moet vinden door het vastschroeven
van de kabelconnector aan de voorkant van de TDU-kaart, dient
veel aandacht te worden geschonken.
Ook de montage van de meetopnemer dient zeer zorgvuldig te worden
uitgevoerd, elektrisch geisoleerd van de gereedschapsmachine en
met grote precisie (1 iefst eenduidig vastgelegd) ten opzichte van
deliniaal.
Nadere metingen, waarbij met name de invloed van de toleranties
in de montage van de opnemer op de machine wordt onderzocht,
zouden uitgevoerd moeten worden.
Aan de hand hiervan kan dan meer kennis worden verkregen over hoe
een opnemer optimaal kan worden bevestigd aan de machine.
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8 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

8 • 1 Con C I us:- i es

H_~_:t huidige meetsysteem MK IV

Het MK IV-meetsysteem werd opgedeeld in verschillende blokken,
waarvan werd onderzocht in hoeverre deze als foutenbron optreden
en in welke mate ze juist fouten onderdrukken.

De optoscanner bl ijkt een grote invloed te hebben op de
kwaliteit van het bemonsterde signaal dat via de filters naar
de uitlezing/besturing gaat. Een slechte optoscanner, waarvan
de tien groepen fotocellen grote onderl inge verschillen
vertonen, veroorzaakt grote vervormingen in het bemonsterde
signaal.
De filters kunnen deze vervormingen goed onderdrukken zolang
deze zich uiten als hogere harmonischen in het signaal.
Fouten in de optoscanner en in de I ichtbron + optiek, welke een
fasefout veroorzaken in het bemonstet~de signaal , kunnen door de
filters niet worden onderdrukt. en dienen dus al eerder binnen
het meetsysteem te worden onderdrukt.
De 1 ichtbr-on bl ijkt homogeen te z ijn over een gebied dat
voldoende groot is om het deel van de 1 iniaal te be1 ichten d2t
afgebeeld wordt op de optoscanner. Door verdraaien van de led
moet er wel voor worden gezorgd dat enkel dit homogene deel V2n
de lichtbron wordt gebruikt in het meetsysteem.
Het resetsignaal TRESN b1ijkt in te werken op de voeding van
8,2 V in de opnemer en op het sinusvormige uitgangssignaal van
de opnemer dat naar de uitlezing/besturing gaat. Dit signaal is
enkel nodig bij het opstarten van het meetsysteem, maar kan
daarna uitgeschakeld worden zonder de kwa1 iteit van het
meetsysteem nadel ig te beinvloeden.
Toleranties in de montage van d2 opnemer ten opzichte van de
lin iaa 1 b1 i jken een grote i nvl oed te hebben op de opt iek van
het meetsysteem. Wanneer de opnemer opt imaal is gemonteerd,
terwijl de 1 ichtbron eveneens optimaa1 is gericht, is een
maximale onnauwkeurigheid van het MK IV-meetsysteem haalbaar
~Jan (I, 5 ~lm.

De verbeterde o~nemerelektroni<;.§.1

Er is een alternatieve schakel ing ontworpen, welke de hoeveelheid
onder invloed van licht weggevloeide lading meet in plaats van de
hoogte van de pulsjes die de optoscanner levert. Wanneer naar het
bemonsterde signaal wordt gekeken, bl ijkt deze schakeling
inderdaad de verschillen tussen de tien fotocelgroepen te
reduceren.
Het uiteindel ijke positieve effect op de interpolatiefout bl ijkt
echter minimaal te zijn. De verschillen tussen de tien groepen
fotocel len worden door de filters in dusdanige mate onderdrukt
dat de uiteindel ijke interpolatiefout nauwel ijks wordt
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q£'r'educeer~d"
De schake11ng bl ijkt echter wel meer gevoel ig te zijn
overspraak van het resetsignaal TRESN: het verschil tussen
we] of niet gebruiken van TRESN is biJ gebruik van
alternatieve schakel ing qr'otet~ d.3.n bij de huidige schakel ing.
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De omgeving waarin de metingen aan de freesmachine zijn verricht
bl iJkt de reproduceerbaarheid van de meetresultaten negatief te
bf.:'invl oeden.
Onzorgvuldige aarding van de afscherming van de kabel tussen
opnemer en TDU bl ijkt grate fouten te veroorzaken in
meetresultaten en dit effect is groter naarmate de lengte van
kabel toeneemt.
Wanneer de opnemer niet geisoleerd van de freesmachine
gemonteerd. wordt het meetsiqnaal minder stabiel met als
dat de nuldoorqangen en daarmee de positieaanduiding
schommel inqen vertonen.
Herhaald uitvoeren van dezelfde metingen. waarbij de opnemer een
keer opnieuw is gemonteerd aan de freesmachlne. blijkt
verschillende meetresultaten op te leveren~ kleine toleranties in
de montaqe van de opnemers leiden tot verschillen in de grootte
van de inte~polatiefouten van onqevee~ 1 ~m.

De ruis in de interpolatiefout bl iJkt een grootte te hebben van
ongevee~ 0,5 ~m tot 1 ~m. De oo~zaak hie~van ~an storing vanuit
de omgeving zijn ofwel de onnauwkeurigheid van het
referentiemeetsvsteem van Heidenhain zijn.

8.2 Aanbevel ingen

Aangezien het resetsignaal TRESN alleen nadig is om de
optoscanner op de Juiste manier te presetten en het verder de
nauwkeurigheid van het MK IV-meetsysteem in negatief opzicht
beinvloedt, dient overwogen te worden om dit signaal alleen te
gebruiken bij het opstarten van het meetsysteem. Het gebruik van
zeer lange kabels bl ijkt dan ook niet te leiden tot groter·t?
interpolatiefouten in het meetsysteem.
Indien hiervoor wordt qekozen moet ook de I ichtbron worden
afgeregeld zonder aanwezigheid van dit resetsignaal. Bij dit
afregelen is het raadzaam om te kijken naar het meetsignaal dat
aan de comparator wordt aangeboden. Dit signaal dient (wanneer
een spiegel wordt gebruikt) een minimale ampl itude te hebben
indien aIle fotocellen evenveel 1 icht krijgen.
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De 9..Qnemer waarb1,i l§.d1ng wOt~.Q.t qemeten

Bij de metingen die in hoofdstuk 6 zijn vermeld, 1S gebruik
gemaakt van een tweetal opnemers, waarvan de 1 ichtbron optimaal
was afgeregeld toen de normale schakel ing werd gebruikt. De
1 ichtbron was dus aangepast aan deze schakel ing en niet aan de
alternatieve schakeling.
Het is dan ook aan te bevel en om de 1 ichtbron opnieuw af te
regelen wanneer de a}ternatieve schake} ing wordt gebruikt.
Hierbij dient dan ook rekening te worden gehouden met de keuze of
het resetsignaal wel of niet wordt gebruikt. Nadat de }ichtbron
op deze manier is afgeregeld, dienen opnieuw metingen van de
interpolatiefout te worden gedaan.

Verbeterde meetomstandi~hedgQ

In de grafieken die de interpolatiefout weergeven, bl ijkt een
~uiscomponent aanwezig te zijn van ongevee~ 0,5 ~m. Deze meetruis
kan veroorzaakt worden in de opnemer van Heidenhain, maar kan ook
uit de omgeving worden opgevangen. Indien een langere kabel wordt
gebruikt waarvan de afscherming onzorgvuldig is geaard, bl ijkt de
meetruis soms veel groter te worden. De meetomgeving, een
werkplaats waar vele zware metaalbewerkingsmachines staan, bl ijkt
dus een negatieve invloed te hebben op de metingen. Bovendien is
er sprake van trill ingen van de machine tijdens beweging.
Indien we goede metingen willen doen, waarbij de maximaal
haalbare nauwkeurigheid van het MK IV-meetsysteem wordt
onderzocht, is het raadzaam om een meetopstell ing op te bouwen in
een minder storingsgevoel ige omgeving, met een
referentiemeetsysteem waarvan de absolute onnauwkeurigheid
kleine~ is dan 0.1 ~m. Al leen dan kan het MK IV-meetsysteem nade~

worden geanalyseerd op kwal iteit.
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Optiek ~ de opnemer

,',

,',

.------......------'-----+---- I

,•
I I I

I I I
I

"~I "'......'t .1ltI .. - ... T I'-11"fJI~''-I'..... I I,
I

.......J "___ 1-.::.- 'H
-t------~ ======:=!:_ 'H

I

I />
I ,,/ /

1/ /
-+---------,t/

-1 I

/v! r\
V I I

I \I I

I I

i
••~, I

13 •

I
I It

I·

- JjJl

U'o .1
- ..



-84-

BI.JLAGE 2 Gegevens optoscanner
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B I JLAGE 4

Indien we met behulp van p+1 meetpunten een interpolatiepolynoom
bepalen met graad p, dan bl ijkt dat voor p>=4 de methode om het
polynoom te bepalen bewerkel ijk wordt en gevoel ig voor
afrondfouten. Een toename van de nauwkeurigheid bij toenemende p
is niet verzekerd (lit. 7). Ook blijkt een equidistante
verdeling, waar we hier mee te maken hebben, niet de meest ideale
te zijn. Een moderne manier om " g l a dde functies" door een aantal
gegeven punten te leggen is de spl ines-interpolatie, waarvan de
interpolatie met kubische splines een veel gebruikte methode is.

Bij gegeven meetpunten x[0](x[1]( ... (x[n-1](x[n] met meetwaarden
f[x[j]], j=0,1, .•. ,n, is een kubische spl ine een functie s met
al s knooppunten :.: [1], x [2], ... , >: [n-1], die vol doet aan:
1. s, s', s" zijn continu in [:·:[0] ,:·:[n]], en
2. S"' is constant in ieder open interval (;-:[j],:·:[j+1]) met

0(=j(=n-1.

De functie s is dus stuksgewijs een derdegraads polynoom, dat
wordt vastgelegd door 4 parameters. We hebben te maken met n
interval len. zodat 4*n parameters bepaald moeten worden. Er zijn
n-1 knooppunten. waarbij in ieder knooppunt 3 continuiteitseisen
worden gesteld, dus totaal 3*(n-1) eisen. Bovendien wordt s in
ieder meetpunt voorgeschreven door f[x[j]]. dus nog eens n+1
voorwaarden, hetgeen totaal neerkomt op 4*n-2 eisen. Twee
parameters kunnen dus vrij gekozen worden. Door het stellen van
randvoorwaarden, bijvoorbeeld:

s"[x[2]]-s"[x1]]
:.: [2]-:-: [1]

= s"[x[1]]-s"[x[0]]
:.: [ 1 ] ->: [ 0 ]

en

s' , [:-: [ n ] ] -s I I [x [n-1 ] ]
:-: [n ] ->: [n -1 ]

= s'/[x[n-1]]-s"[~[n-2]]

:-: [n-1 ]-:.: [n-2]

kunnen alle parameters bepaald worden.

Er wordt gebruik gemaakt van equidistante meetpunten, zodat we
stell en :

h = :.: [j + 1 ] -x [j ]

en bovendien:

S/[>:[j]] = A[j]

S"[>:[j]] = B[j]

voor alle j=0,1, ..• ,n-1

met j =0,1 , .•. , n

dan geldt: S"[X] = B[j]*(x[j+1]-x)/h + B[j+1]*(x-x[j])/h

met x[j] <= x <= x[j+1].

Door tweemaal integreren en vervolgens de waarden (x[j],f[j]) en
(>:[j+1],f[j+1]) in te vullen om de integratie-constanten te
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elimineren wordt 5:

s[:-:J = (:-:[j+1]-:-:[j])/h*(f[j]-1/6*B[j]*(h - (>~[j+1]-:d »)

+ (:·:-:·:[j])/h*(f[j+1]-1/6*B[j+1]*(h - (:.:-:.:[j]) »)

Eenmaal differentieren naar x en vervolgens invullen x=x[j] en
:-:=:.: [j+1]:

A[j] = (f[J+1]-f[j])/h - 1/6*h*(2*B[j]+B[j+1]) en

A[j+1] = (f[j+1]-f[j])/h + 1/6*h*(B[j]+2*B[j+1])

De laatste vergel ijking is te herschrijven als:

A[j] = (f[j]-f[j-1])/h + 1/6*h*(B[j-1]+2*B[j])

Eliminatie van A[j]:

= (f[j+1]-f[j])/h - (f[j]-f[j-1])/h

Ofwel B[j-1]+4*B[j]+B[j+1] = 6/h *(fej+1]-2*f[j]+f[j-1]) ,

voor j = 1,2, ••• , n- 1

Dit zijn n-1 vergel ijkingen voor B[O] tot en met B[n].

De randvoorwaarden zijn:

(B[2]-B[1])/h = (B[1]-B[0])/h en

(B[n]-B[n-1])/h = (B[n-1]-B[n-2])/h

dus B[O] = 2*B[1]-B[2]
B[nJ = 2*B[n-1]-B[n-2].

Opgemerkt dient te worden dat voor n=2 de beide randvoorwaarden
gel ijk zijn zodat er nog een extra randvoorwaarde moet worden
gesteld om de interpolatie goed te kunnen laten verlopen.

Verdere uitwerking van de randvoorwaarden levert:

+
-B[(lJ

B[O]
+ 2*B[1] B[2] =
+ 4*B[1] + B[2] =

o
6/h *(f[2]-2*f[1]+f[0])

= 6/h *<f[2]-2*f[1]+f[O])

DLls B[1] = 1/h *<f[2]-2*f[1]+f[0])

Zo ook de andere randvoorwaarde:

B[n-iJ = 1/h *(f[n]-2*f[n-1]+f[n-2J).
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Er dient dus te warden apgelast:

B[j-l ]+4*B[j ]+B[j+l] = 6/h * (f [j-l ]-2*f [j ]+f [j+l]) ,
j=1,2, •.. ,n-l

B[l] = l/h *(f[0]-2*f[1]+f[2])
B[n-1] = l/h *(f[n-2J-2*f[n-l]+f[n])

In matrb:varm:

1 4 1 B[O] 6*f[OJ-12*f[1]+6*f[2]
1 4 1 B[1] 6*f[1]-12*f[2]+6*f[3J

\ \ \
\ \ \

\ \ \
~ -\ \ \

\ \ \
1 4 1 B[n-l] 6*f[n-3]-12*f[n-2]+6*f[n-l]

1 4 1 B[n] 6*f[n-2]-12*f[n-l]+6*f[n]

met B[l] = l/h *(f[0]-2*f[1]+f[2])
B[n-1J = l/h *(f[n-2J-2*f[n-1J+f[nJ)

Vaar het aplassen van deze tridiaganaalmatrix bestaat een
eenvaudige algarithme [1 it. 7, p. 3.30 en 3.31J.

Van de aldus antstane derdegraads palynamen maet van dat polynaom
welke in het interval ligt waar de nuldaargang zit, het nulpunt
warden bepaald [1 it. 8, p.32J:

Z · 0 d d d d 1 0 0' . J 1.z.,.., 3-lJ gegeven e er egraa 5 verge lJ~lng x + a *x + a~*x + a = U,

en stel Q = (3*a2-al )/9,

S=V'R + -JQJ + Ff

R = (9*al*a2-27*a3-2*al )/54,

T='V'R - VQ' + Ff

dan is de aplassing van de derdegraads vergel ijking alsvalgt:

x 1 _...

}'~ 2 =
~'~ 3 =

S + T - al/3
-(S+T)/2 - al/3 +
-(S+T)/2 - al/3

i*l /2*Y3 * (S-T)
i*1/2*'/3 * (S-T)

Indien de discriminant D=Q + R <0 is dan zijn de drie wartels van
de vergelijking reeel en is de oplassing te herschrijven als

xl = 2*~ *cas(theta/3) - al/3
>:2 = 2*1=Q *cas(theta/3+12Cr) - al/3
:0:3 = 2~ *cas (theta/3+240'> - al/3

met cas (theta) = -R/ (Q*v=r;t> •

Het juiste nul punt is nu dat nul punt dat in het reeds eerder
bepaalde interval ligt.
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Eva 1 Llat i e van de nLll pLlnt sbepa 1 ingen

SIMULATIE VAN DIVERSE INTERPOLATIEMETHODEN TBV. NULPUNTSBEPALING

Het signaal is van de vorm: y = sin (2*pi/10)x

ProcentLlele afwijking van de freqLlentie vergeleken stilstand: 0.0

Aantal stappen: 40

:z fOLlrierbenad. 1 in. benad. spl ines. benad. (n=7)
-0.5000 -0.5000 -0.5000 -0.5000
-0.4750 -0.4750 -0.4734 -0.4750
-0.4500 -0.4500 -0.4471 -0.4500
-0.4250 -0.4250 -0.4210 -0.4250
-0.4000 -0.4000 -0.3951 -0.4000
-0.3750 -0.3750 -0.3694 -0.3750
-0.3500 -0.3500 -0.3440 -0.3499
-0.3250 -0.3250 -0.3187 -0.3249
-0.3000 -0.3000 -0.2935 -0.2999
-0.2750 -0.2750 -0.2686 -0.2749
-0.2500 -0.2500 -0.2437 -0.2499
-0.2250 -0.2250 -0.2190 -0.2249
-0.2000 -0.2000 -0.1944 -0.1999
-0.1750 -0.1750 -0.1699 -0.1749
-0.1500 -0.1500 -0.1455 -0.1499
-0.1250 -0.1250 -0.1211 -0.1249
-0.1000 -0.1000 -0.0968 -0.1000
-0.0750 -0.0750 -0.0726 -0.0750
-0.0500 -0.0500 -0.0484 -0.0500
-0.0250 -0.0250 -0.0242 -0.0250
-0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000
0.0250 0.0250 0.0242 0.0250
0.0500 0.0500 0"0484 0.0500
0.0750 0.0750 0.0726 0.0750
0.1000 0.1000 0.0968 0.1000
0.1250 0.1250 0.1211 o . 1249
0.1500 0.1500 0.1455 0.1499
o . 1750 0.1750 0.1699 (1.1749
0.2000 0.2000 0.1944 0.1999
0.2250 0.2250 0.2190 0.2249
0.2500 0.2500 0.2437 0.2499
0.2750 0.2750 0.2686 0.2749
0.3000 0.3000 0.2935 0.2999
0.3250 0.3250 0.3187 0.3249
0.3500 0.3500 0.3440 0.3499
0.3750 0.3750 0.3694 0.3750
0.4000 0.4000 0.3951 0.4000
0.4250 0.4250 0.4210 0.4250
0.4500 0.4500 0.4471 0.4500
0.4750 0.4750 0.4734 0.4750
0.5000 0.5000 0.5000 0.5000
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maximale fout in fourier-nul punt = -6.366E-12bij z=1.7500E-01
hetgeen overeenkomt met -4.043E-10 um

maximale fout in 1 ineair bepaald nul punt = -6.450E-03 bij z=3.00001
hetgeen overeenkomt met -4.096E-Ol um

ma:·~ • fout in splines-nulpuntsbepaling (n=3) · -5.222E-04, dwz -0.0:·
ma>~ • fout in spl ines-nulpuntsbepaling (n=4) : 1.1948E-03, dwz 0.0
ma>: • fout in spl ines-nulpuntsbepal ing (n=5) : -2.356E-04, dwz -0.0
ma~·: • fout in spl ines-nulpuntsbepal ing (n=6) : -6. 162E-04 , dwz -0.0
ma}~ • fout in splines-nulpuntsbepal ing (n=7) · -7.538E-05, dwz -0.0·
ma>: . fout in spl ines-nulpuntsbepal ing (n=8) : 2.4483E-04, dwz 0.0
ma~·~ • fout in spl ines-nulpuntsbepal ing (n=9) : -1 .510E-04, dwz -0.0
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Het signaal is van de vorm: y = sin(2*pi/l0)x

Procentuele afwijking van de frequentie vergeleken stilstand: 67.0

Aantal stappen: 40

z fOLlr i erbenad . 1 in. benad. spl ines. benad . (n=7)
-0.5000 -1 .2742 -0.5000 -0.5000
-0.4750 -1 .2253 -0.4702 -0.4749
-0.4500 -1 .1748 -0.4412 -0.4498
-0.4250 -1 .1227 -0.4130 -0.4247
-0.4000 -1.0689 -0.3855 -0.3996
-0.3750 -1.0134 -0.3586 -0.3745
-0.3500 -0.9561 -0.3324 -0.3494
-0.3250 -0.8972 -0.3066 -0.3243
-0.3000 -0.8365 -0.2813 -0.2992
-0.2750 -0.7741 -0.2565 -0.2742
-0.2500 -0.7100 -0.2320 -0.2492
-0.2250 -0.6443 -0.2078 -0.2242
-0.2000 -0.5771 -0.1840 -0.1992
-0.1750 -0.5085 -0.1604 -0.1743
-0.1500 -0.4385 -0.1371 -0.1494
-0.1250 -0.3673 -0.1140 -0.1244
-0.1000 -0.2951 -0.0910 -0.099::5
-0.0750 -0.2221 -0.0681 -0.0746
-0.0500 -0.1484 -0.0454 -0.0498
-0.0250 -0.0743 -0.0227 -0.0249
-0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000
0.0250 0.0743 0.0227 0.0249
0.0500 0.1484 0.0454 0.0498
0.0750 () .2221 0.0681 0.0746
0.1000 0.2951 0.0910 0.0995
o . 1250 0.3673 o •1140 0.1244
0.1500 0.4385 o •1371 0.1494
o . 1750 0.5085 0.1604 0.1743
0.2000 0.5771 0.1840 0.1992
0.2250 0.6443 0.2078 ().2242
0.2500 0.7100 0.2320 0.2492
0.2750 0.7741 () .2565 0.2742
0.3000 0.8365 0.2813 0.2992
0.3250 0.8972 0.3066 0.3243
0.3500 0.9561 0.3324 0.3494
0.3750 1.0134 0.3586 0.3745
0.4000 1.0689 0.3855 0.3996
0.4250 1 .1227 0.4130 0.4247
0.4500 1.1748 0.4412 0.4498
0.4750 1.2253 0.4702 0.4749
0.5000 1.2742 0.5000 0.5000
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maximale fout in fourier-nul punt = 7.7419E-Olbij z=5.0000E-Ol
hetgeen overeenkomt met 4.9161E+01 um

maximale fout in 1 ineair bepaald nulpunt = -1.869E-02 bij z=3.0000E
hetgeen overeenkomt met -1.187E+OO um

maN. fout in spl ines-nulpuntsbepal ing (n=3) · -3.843E-03, dwz -0.2.l·maN. fout in spl ines-nulpuntsbepal ing (n=4 ) · 8.3168E-03, dwz () .5:·
ma>~ • fout in splines-nulpuntsbepal ing (n=5) : -2.118E-03, dwz -0. 1 ~

ma>~ • fout in spl ines-nulpuntsbepal ing (n=6) : -3.589E-03, dwz -c) .2:
ma>~ • fout in spl ines-nulpuntsbepal ing (n=7) : -7.906E-04, dwz -0 .O~

ma~·: • fout in spl ines-nulpuntsbepaling (n=8) : 1.1780E-03, dwz o .C,.
ma}~ • fOLlt in spl ines-nulpuntsbepal ing (n=9) : -1 • 157E-03 , dwz -0.0'
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Het signaal is van de vorm: y = sin(2*pi/l0):·;

Procentuele afwijking van de frequentie vergeleken stilstand:-67.0

Aantal stappen: 40

-0.5000
-0.4750
-0.4500
-0.4250
-0.4000
-0.3750
-0.3500
-0.3250
-0.3000
--0.2750
-0.2500
-C) .225()
-0.2000
-0.1750
-0.1500
-0.1250
-0.1000
-0.(1750
-0.0500
-0.0250
-0.0000
0.0250
0.0500
0.0750
0.1000
o . 1250
0.1500
o . 1750
0.2000
0.2250
0.2500
0.2750
0.3000
o .3250
0.3500
0.3750
0.4000
0.4250
0.4500
0.4750
0.5000

fOLlrierbenad.
-0.0530
-0.0503
-0.0477
-0.0450
-0.0424
-0.0397
-0.0370
-0.0344
-0.0317
-0.0291
-0.0264
-0.0238
-0.0211
-0.0185
-0.0159
-0.0132
-0.0106
-0.0079
-0.0053
-0.0026
-0.0000

0.0026
0.0053
0.0079
0.0106
0.0132
0.0159
0.0185
0.0211
0.0238
0.0264
0.0291
0.0317
0.0344
0.0370
0.0397
0.0424
0.0450
0.0477
0.0503
0.0530

1 in. benad.
-0.5000
-0.4748
-0.4497
-0.4246
-0.3995
-0.3744
-0.3494
-0.3243
-0.2993
-0.2743
-0.2493
-0.2244
-0.1994
-0.1744
-0.1495
-(1.1246
-0.0997
-0.0747
-0.0498
-0.0249
-0.0000

0.0249
0.0498
0.0747
0.0997
0.1246
0.1495
0.1744
0.1994
0.2244
0.2493
0.2743
0.2993
0.3243
0.3494
0.3744
0.3995
0.4246
0.4497
0.4748
0.5000

spl ines. benad.(n=7)
-0.5000
-0.4750
-0.4500
-0.4250
-0.4000
-0.3750
-0.3500
-0.3250
-0.3000
-0.2750
-0.2500
-0.2250
-0.2000
-0.1750
-0.1500
-0.1250
-0.1000
-0.0750
-0.0500
-0.0250
-0.0000

0.0250
0.0500
0.0750
0.1000
0.1250
0.1500
0.1750
0.2000
0.2250
0.2500
0.2750
0.3000
0.3250
0.3500
0.3750
0.4000
0.4250
0.4500
0.4750
0.5000
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maximale fout in fourier-nul punt = 4.4699E-Olbij z=-5.000E-Ol
hetgeen overeenkomt met 2.8384E+Ol um

maximale fout in 1 ineair bepaald nul punt = -6.894E-04 bij z=3.0000E
hetgeen overeenkomt met -4.378E-02 um

ma~·: • fout in sp1ines-nulpuntsbepaling (n=3) : -6.397E-06, dwz -O.O(
ma~·: • fout in spl ines-nulpuntsbepal ing (n=4) : 1.5031E-05, dwz (I • (I(

ma~·: • fout in splines-nulpuntsbepal ing (n=5) · -2.521E-06, dwz -O.O(·
rna>: • fout in spl ines-nulpuntsbepaling (n=6) : -8.621E-(l6, dwz -I) .I)(

rna}: • fout in spl ines-nulpuntsbepal ing (n=7) : -7 . 982E-C17 , dwz -0 • (II

ma~·~ • fout in splines-nulpuntsbepa1ing (n=8) 3.9981E-06, dwz (I • Cl(
maN. fout in spl ines-nulpuntsbepal ing (n=9) · -1.814E-06, dwz -0. (ll·



BI.JLAGE 6

-95-

Listing ~ het programma meetsyst.pas

( title: TEST VAN MK IV MEETSYSTEEM )

program meetsyst;

const amw=1000; (lengte array)
fck=3; (master klok in MHz)
deler=127; (deelfactor, dwz:scanfreq=fck/deler MHz)

type meetw=array[1 .• amw] of integer; (bevat meetwaarden)

var pnt,f:~meetw; {pnt:wijst naar eerste meetwaarde, f:varieert}
factor: array[l. .10] of real;
t,ruimte,asamples: integer;
de: real; (bevat aantal blokken van 512 meetwaarden )
opnieuw,herhaal ,ampl_test,eorreetie: boolean;
resLllts: te:-:t;

(SI .. \LABMASTR\LABHEAD.PAS)
($I .. \LABMASTR\MASTER.PAS)

(SI interpol .pas) (bevat interpolatie-methoden)
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{*****************************************************************:
{* *:
C* PROCEDURE FILING *:
C* De procedure maakt een file met de naam meetsyst.dat gereed. *
{* *
C*****************************************************************

procedure fil ing;
var i: integer;

naam: string[12J;
begin

Got 0 XY( 1 , 14) ;
write('Geef de filenaam waarin de uitvoer moet komen: ')
read (naam) ;
if naam=" then
begin

naam:='meetsyst.dat' ;
writeln(naam)

end;
assign (results,naam)
rewrite(resul ts);
writeln(results,'METINGEN AAN HET MK IV-MEETSYSTEEM')
for i:=1 to 3 do writeln(results)

end;
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C*****************************************************************)
C* *}
C* FUNCTION YES *)
C* De functie krijgt de waarde true indien zodra 'y' of 'Y' *)
C* wordt ingetypt en false zodra 'n' of 'N' wordt ingetypt. *)
C* *)

C*****************************************************************)

function yes:boolean;
var ch: char;

bool : bool ean ;
begin

end;

ch:='f';
while <ch<>'j')
do read<kbd,ch)
i f <c h =' j ') or

wr i tel n ;
YElS :=bool

and <ch<>'.J') and <ch<:>'n').,
<ch='J') then bool :=true

else bool :=false;

and <ch<>'N' )
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(*****************************************************************
(* *
(* PROCEDURE START *
(* De procedure vraagt aan de gebruiker op hoeveel meetwaarden *
(* er moeten warden binnengehaald. *
(* *
(*****************************************************************

procedure start;
var t:integer;

begin
ClrScr;
GotoXYC20,6)
writelnC'program MEETSYST')
GotoXY (1,15) ;
writel n ('Black Made');
wr i tel n ( '----------') ;
write(results,'BLOCK MODE ')
Del ay (2000)
Cl rScr;
GotoXY (1,8)
asamples:=2000;
writeln('Hoeveel samples moeten er genomen warden? "

, (ma:-:. 10(0)');
while asamples)1000 do
begin ( herhaal totdat een juiste waarde wordt )

GotoXY (1,9); (binnengehaal d )
DelLine;
readln(asamples)

end;
writeln(results,'aantal samples = ',asamples)
for t:=l to 2 do writeln(results)

end;
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C****************************************************************}
C* *}
C* PROCEDURE HAAL_BLOK *}
C* De procedure haalt een blok meetwaarden ter grootte asamples *}
C* binnen. Hierbij gebruik worden gemaakt van een timer-uitgang *}
C* van de 1abmaster al s A/D-triggersignaal (f=10 kHz), of een *}
C* van een andere (externe) klok (bijvoorbeeld SCANN) op TTL- *}
C* niveau. De procedure bevat alle nodige routines om de *}
C* LABMASTER goed te laten functioneren. *}
C* *}

C****************************************************************}

procedure haal_blok(asamples:integer)
var j, newint: integer;

1: record
ax,bx,cx,dx ,bp,si,di,ds,es,flags:integer;

end;
begin

wri tel n ;
writeln('BLOK WORDT BINNENGEHAALD')
GotoXY (1 ,14) ;

1 . ax :=$adda;
1 . bp : ::::RESET ; C Reset 1abmaster }
intr(LABPAC,l)

writeln('reset completed')

l.a:·::=$adda;
1.bp:=AIINIT;
1.b}::=ATOD;
1.cH:=1;
intr(LABPAC,l)

C initial iseer AID-converter }
Cadres van AID Control Register }
C aantal kanalen }

writeln('aiinit completed')

1 . a:·: :=$adda;
1.bp:=TIINIT;
1 .b:·: :=TIMER;
1 .c~·~ :=13;
1 .d~·~ :=();
i ntr (LABPAC, 1 )

1 • a>: : =$adda ;
1.bx:=();
1.bp:=TIST;
1.c>~:=2;

i ntr (LABPAC, 1 ) ;

1 • a>: :=$adda ;
1 .bp :=INTMASK;
l.b>::=t);
intr(LABPAC,l)
newint :=1 .a>:;

C initial iseer timers}
Cadres van timer}
C klokfrequentie timerO is 10 kHz}
C timerl telt timer 0 }

{ timerO wordt gestart }

Calle hardware interrupts gemaskeerd }



end;
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1 .a:·: :=$adda;
1.bp:=AIMAX; ( start A/D-conversie met maximale snelheid )
1.bx:=0; ( kanaalnummer van eerste conversie )
1.0::=1000; ( aantal sweeps van ieder A/D-kanaal )
1 .d:.: :=1 ; ( Aantal kanal en waartLlssen gesweept wordt )
1 .ds:=segCpnt A

);{ segment pointer naar array met meetwaarden }
1 .si:=ofs(pnt~);{ ofset pointer naar array met meetwaarden }
intr(LABPAC,l) ;

wr i tel n ( fl. a}( = f, 1 •ax )

1 .a}( :=$adda;
1 .bp :=INTMAS~::: ;
1 .b>: :=newint; { herstel van de interrupt maskeer vector }
intrCLABPAC,l) ;

1 . a}( :=$adda ;
1.bp:=TIAB; { stop timerO }
1 .b~< :=();
intrCLABPAC,l)
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C****************************************************************J
C* *J
C* PROCEDURE CORRIGEER *J
C* De procedure corrigeert de binnengehaalde meetwaarden *l
C* zodanig dat het effect van het niet homogeen zijn van de *J
C* lichtbron en het niet identiek zijn van de 10 groepen *J
C* fotocel gereduceerd wordt. *J
C* *l
C****************************************************************J

procedure corrigeer;
var j ,j 1 ,j2: integer;

meetwaarde: real
begin

j := 1 ;
for j1 :=0 to 99 do
begin

for j2:=1 to 10 do
begin

meetwaarde:=(f A [j]+270)/factor[j2]-270;
f~[j]:=Round(meetwaarde) C270 is 0.65 V}
j : =j + 1

end
end

end;
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C*****************************************************************
c-~ *
C* PROCEDURE AMP_ANALYSE *
C* De procedure registreert de meetwaarden en bepaalt de *
C* maximale fluctuaties in de meetwaarden indien de kop *
C* st i 1 staat. *
C* *
C*****************************************************************

procedure ampl_analyse;
var j,j1,j2,aperiod,y: integer;

fmin,fmax: array[1 .. 10J of integer;
stilst: boolean;

begin
wri tel n;
writeln('Wordt er bij stilstand gemeten? (j/n) ')
if yes then stilst:=true

else stilst:=false;
for j2:=1 to 10 do
begin

fmin[j2J :=4095;
fma:.:[j2J :=0

end;
j :=10;
aperiod:=asamples div 10;
for j1:=0 to (aperiod-2) do
begin

if (j1 mod 20)=0 then
begin

GotoXY (45 ,22) ;
writel n ('press key') ;
repeat until keypressed;
Cl rScr-'

end;
for j2:=1 to 10 do
begin

j:=j+1;
y :=f ., (j J ;
wr i te (y : 4, , ');
wri te (resul ts,y:4, , ')
if sti 1 st then
begin

if y<fmin[j2J then fmin[j2J:=y;{zoek min.)
if y>fmax[j2J then fmax(j2J:=y (zoek max.)

end
end;
wri tel n ;
writeln(results)

end;
for j2:=1 to 4 do writeln(results)
if sti 1st then
begin

writeln;
GotoXY (45,22)



end;
end

-103-

writel n ('press key') ;
repeat until keypressed;
ClrScr;
for j2:=1 to 10 do
begin

writeln('maximale fluctuatie in groep "
j2,' is ' ,fma>:[j2J-fmin[j2J);

writeln(results,'maximale fluctuatie in groep
j2,' is ' ,fma:·:[j2J-fmin[j2J)

end;
for j1:=1 to 3 do writeln(results)
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(*****************************************************************:
C* *J
C* PROCEDURE STAT_NULP *:
C* De procedure bepaalt bij stilstaande kop alle nuldoorgangen, *J
C* waarmee stabiliteitsonderzoek kan worden gedaan of waarmee *:
C* de positie kan worden bepaald. *:
(* *:
C*****************************************************************:

procedure stat_nulp;
var j 1 ,j2,j , interv,k: integer;

dc ,pt ,npl ,np2 ,s:real ;
np_anal ,np_ber :bool ean;

begin
writeln;
writelnC'Analyse van de nulpunten? (j/n)')
if yes then np_anal :=true

el se np_anal :=fal se;
writeln;
writelnC'Berekening van de plaats? (j/n)')
if yes then np_ber:=true

else np_ber:=false;
if np_anal or np_ber then
begin

dc:=gemiddeldeCl1,asamples)
interv:=npintervC4,dc) ;
j :=interv+l ;
npl:=npspl i(7,interv,dc)

end;
if np_ber then
begin

np2 :=npspl i (7 ,npinterv (j ,dc) ,dc) ;
s:=635*Frac(np2/10) C absolute positie wordt bepaald )

end;
if np_anal then
begin

ClrScr;
k := 1 ;
while j<asamples-l0 do
begin Cbepaal iedere periodetijd)

interv:=npintervCj,dc) ;
np2:=npspliC7,interv,dc) C evt: npfourej» )
pt:=np2-npl;
k : =k+l ;
writelnC'periodetijd = ',pt:8:4,' verplaatsing =

,Cpt-l0)*63.5:8:4,' um');
writeln(results,'periodetijd = ',pt:8:4,

verplaatsing = ',(pt-1 Cl )w.63.5:8:4,' um')
if Ck mod 20 = 0) then
begin

GotoXY C45 ,22) ;
writelnC'press key');
repeat until keypressed;
ClrScr



end;

end;
np1:=np2;
j :=interv+ 1

end
end;
if np_ber then
begin

wr i tel n ( , p os i tie = ',5: 8 : 4 " Lim');
for j :=1 to 3 do writel n (resLll ts) ;
writeln(resLllts,'positie = ' ,5:8:4,' Lim')

end
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C*****************************************************************)
C* *)
C* HOOFDPROGRAMMA *)
c* *)

C*****************************************************************)

begin
Cl rScr;
GotoXY(20,6) ;
writeln('program MEETSYST')
fil ing;
GotoXY (40,20) ;
writel n ('press key') ;
repeat until keypressed;
ClrScr;
new (pnt) ;
ruimte :=MemAvai 1
f :=pnt ;
writeln;
opn ieLlw :=true;
whi 1e opnieuw do
begin

start;
f:=pnt;
writeln('Correctie van de niet homogene 1 ichtbron '

'gewenst? (j/n)');
if yes then correctie:=true

else correctie:=false;
if correctie then
begin

ClrScr;
GotoXY(1,8)
writeln('Plaats spiegel');
GotoXY (20 ,22) ;
writeln('Druk op toets zodra spiegel

'geplaatst is');
repeat until keypressed;
ClrScr;
haal_bl ok (100) ;
dc:=gemiddelde(11,50)+270; C270 is 0.65 V)
for t:=1 to 10 do factor[tJ:=(f h [10+tJ+270)/dc;
GotoXY(40,20) ;
writel n ('press key') ;
repeat until keypressed

end;
herhaa 1 :=trLle;
wh i 1e herhaal do
begin

f :=pnt ;
Cl rScr ;
writeln('Block Mode')
writeln('----------')
GotoXY (1 ,8) ;
haal __bl ok (asampl es) ;



end.
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if correctie then corrigeer;
writeln('Analyse van de amplitude van meetsignaal'

, gewenst? (j/n)');
if yes then ampl_test:=true

else ampl_test:=false;
if ampl_test then ampl_analyse;
stat_nul p ;
wri tel n (resul ts ,chr (12» ;
writeln('Herhal ing van dezelfde meting? (j/n)')
if yes then herhaal :=true

else herhaal :=false
end;
writeln('Herhal ing van het programma? (j/n)')
if yes then opnieuw:=true

else opnieuw:=false
end;
Cl rScr;
GotoXY (20,11)
close (t~esLll t s) ;
writeln('Einde programma MEETSYST')
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Listing van de library met interpolatieformules.

C title: LIBRARY INTERPOL }

C******************************************************************
C* *
C* library IN T E R POL *
C* 17 f ebr 87 *
C* *
C* Gegeven: const amw; *
C* type meetw: array[1 •. amw]; *
C* var f: """meetw; *
C* *
C******************************************************************

C******************************************************************
C* FUNCTION WORTEL3 berekent de derdemachtswortel uit een getal *
C******************************************************************

function worte13Cx:real) :real
var y:real ;
begin

if:·: =0
then y:=O
else

if x<(> then
begin

y:=lnC-:·:)/3;
y :=-e:{p Cy)

end
else
begin

y :=1 n C:-:) 13;
y:=e>:pCy)

end;
warte13:=y

end;



-109-

C******************************************************************}
C* FUNCTION GEMIDDELDE *}
C* De functie berekent het gemiddelde van een reeks *}
C* meetwaarden, die in het array f staan, en wel van index b *}
C* tot en met inde:-: e. *}
C******************************************************************}

function gemiddelde(b,e:integer): real
var j: integer;

som :real ;
begin

som :=0;
for j:=b to e do som:=som+f~[j];

gemiddelde:=som/(e-b+1)
end;
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C******************************************************************
C* FUNCTION NPINTERV *
C* De functie zoekt het interval waarin de nuldoorgang moet *
C* 1 iggen, en geeft als uitvoer de index van het meetpunt 1 inks *
C* van het nul punt. *
C******************************************************************

f unct i on np i nterv (b : integer; dc :rea1 ) : integer;
var kleiner,search: boolean;

j ,nul p: integer;
begin

k 1 einer :=fal se;
j:=b;
search:=true;
while (j(=amw) and search do
begin

if f"'[jJ<dc
then kleiner:=true
else if kleiner then

begin
kleiner:=false;
nulp:=j-1;
search:=false

end;
j :=j+ 1

end;
npinterv:=nulp

end;
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C******************************************************************)
C* FUNCTION NPFOUR *)
c* De functie bepaalt het nul punt van een functie waarvan *)
C* slechts een aantal functiewaarden zijn gegeven, dmv. *)
C* fourierreeks-ontwikkel ing tussen de twee meetpunten *)
C* waartussen het nul punt moet 1 iggen. *)
C* Het nul punt moet groter zijn dan de waarde b. *)
C******************************************************************)

function npfour(b:integer) :real
var j ,h: integer;

alfa,somt,somn,nulp: real
begin

h :=10* (b div 10);
somt:=O; somn:=O;
for j:= 1 to 10 do
begin

alfa:=j*pi/5;
somt:=somt + f~[j+h]*cos(alfa)

somn:=somn + f~[j+h]*sin(alfa)

end;
if somn >=0 then
begin nulp:=-5*arctan(somt/somn)/pi;

if nulp{O then nulp:=nulp+l0
end

else nul p:=-5*arctan(somt/somn) Ipi+5;
if nulp{b then npfour:=h+nulp

else npfour:=nulp
end;
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{******************************************************************
{* FUNCTION NPLIN *
{* De functie bepaalt het nul punt van een functie waarvan *
{* slechts een aantal functiewaarden ziJn gegeven, dmv. *
{* 1 ineaire interpelatie tussen de twee meetpunten waartuss *
{* het nul punt meet 1 iggen. *
(******************************************************************

fLtnctien npl in(interv:integer; dc:real) :real
var :.:: real;
begin

x:=(dc-fA[intervJ)/(fh[interv+1J-fh[intervJ)
npl in :=:·:+interv

end;
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{******************************************************************}
{* PROCEDURE SPLINES *}
{* De procedure spl ines benadert een functie waarvan enkel een *}
{* aantal meetpunten zijn gegeven vol gens een derdegraads *}
{* polynoom tussen de twee punten waar de nuldoorgang moet *}
{* liggen. *}
{******************************************************************}

procedure spl inesCn,interv:integer; var aO,a1,a2,a3:real);
var u ,g,e: array[ 1 .. 9] of real;

fn,b: array[O .. 10] of real
1 : rea 1 ;
j ,m: integer;

begin
m:=n div 2;
for j:=O to n do
fn[j]:=fh[j+interv-m];
b[1] :=fn[O]-2*fn[1]+fn[2J;
b[n-1]:=fn[n-2]-2*fn[n-1]+fn[n];
case n of
3: begin

b[O]:=2*fn[OJ-5*fn[1]+4*fn[2]-fn[3];
b[3]:=-fn[O]+4*fn[1]-5*fn[2]+2*fn[3J

end;
4: beg in

b[2]:=-fn[O]/4+2*fn[1]-3.5*fn[2]+2*fn[3]-fn[4J/4;
b[O]:=2.25*fn[O]-6*fn[1]+5.5*fn[2]-2*fn[3]+fn[4]/4;
b[4]:=fn[O]/4-2*fn[1]+5.5*fn[2]-6*fn[3]+2.25*fn[4]

end
el se beg in

g[1]:=2*fn[O]-4*fn[1]+2*fn[2];
g[2]:=-fn[O]+8*fn[1]-13*fn[2]+6*fn[3] ;
for j:=3 to n-3
do g[jJ:=6*fn[j-1]-12*fn[j]+6*fn[j+1];
g[n-2]:=6*fn[n-3]-13*fn[n-2]+8*fn[n-1]-fn[n] ;
g[n-1J:=2*fn[n-2J-4*fn[n-l]+2*fn[n];

u [ 1 J : =1; e [ 1 J : =g [ 1 ] ;
u[2]:=4; e[2]:=g[2];
for j:=3 to n-2 do
begin

1 : = 1lu [ j -1 ] ;
u[j]:=4-1 e[j]:=g[j]-1*e[j-1]

end;
1 :=1/u[n-2J;
u[n-1] :=1; e[n-1] :=g[n-1 ]-1 *e[n-2];

b[n]:=e[n-1];
b[n-2J:=e[n-2]/u[n-2];
for j:=n-3 downto 1 do
begin

if j>l then b[j]:=Ce[j]-b[j+l])/u[j]
else b[O]:=Ce[1]-b[2])

{immers u[l]=l en b[l] overslaan}
end



end;
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end
end;
aO:=(b[m+1]-b[m])/6;
a1:=b[m]/2;
a2:=fn[m+l]-fn[m]-(b[m+1]+2*b[m])/6;
a3:=fn[m]
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C******************************************************************}
C* FUNCTION NPSPLI *}
C* De functie benadert het nul punt van een functie waarvan *}
C* slechts een aantal punten zijn gegeven, met behulp van *}
C* spl ines-interpolatie. *}
C******************************************************************}

function npspli(n,interv:integer; dc:real} :real
var aO, ai, a2 ,a3: rea 1 ;

q ,r ,d ,5 ,t ,>: ,y ,wmq ,theta: real;
begin

splines(n,interv,aO,a1,a2,a3} ;
a3:=a3-dc;
if (abs(aO}(O.OOOOI) then
begin

if (abs(al}(O.OOOOl)
then >:: =-a3/ a2
else begin

d:=a2*a2-4*al*a3;
x:=(-a2+sqrt(d}}/(2*al}
if (>:(O) or (:·:>1.001>
then x:=C-a2-sqrtCd)}/C2*al}

end
end
else
begin

al:=al/aO;
a2 :=a2/aO;
a3:=a3/aO;
q:=C3*a2-al*al}/9;
r:=(9*al*a2-27*a3-2*al*al*al}/54;
d:=q*q*q+r*r;
if d>O then
begin

d :=sqrt (d) ;
s:=worte13(r+d}
t:=worte13(r-d} ;
>: :=s+t-al/3;
if (>:<O) or C>:>1.001} then
begin

x:=-(s+t}/2-al/3;
y:=(s-t}/2*sqrt(3}

end
end
else
begin

wmq:=sqrt(-q}
>::=-r/(q*wmq) ;
if x=O then theta:=pi/2

else begin
theta:=sqrt(l-x*x}/x;
if theta:>O
then theta:=arctan(theta}
else theta:=arctan(theta}+pi

end;



end;
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theta :=theta/3;
x :=2*wmq*cos(theta)-a1/3~

if (:,:<0) or (:-:>1.001)
then x:=2*wmq*cos(theta+2*pi/3)-a1/3;
i f ( :-: <(l ) or ().: >1 .00 1 )
then x :=2*wmq*cos(theta+4*pi/3)-a1/3;

end;
i f ( :-: <0 ) or" ( :.: >1 . 00 1 )
then writeln(/nulpunt buiten interval ')

end;
npspl i :=>:+interv
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Die digitalen Mef!,taster MT 60K/MT 101 K
sind als Wegmef!,system bei kleineren
Mef!,einrichtungen, Kreuztischen o. a
vervvendbar. Ankopplung durch eine nur m
der Mef!,richtung steife Kupplung - die
Mef!,taster haben keme Andruckfeder.
Die Mef!,taster-Versionen MT 60MI
MT 101M besitzen einen motonschen
Mef!,bolzenantneb (siehe Druckschrift
HEIDENHAIN-METR01,

Referenzmarke
Die Mef!,taster besitzen
eine photoelektrisch abgetastete
Referenzmarke.

MeBlange 60 bzw. 100 mm
Teilungsperiode 10 ~lm

empfohlener MeBschritt 1 ~Im, 0.5 flm

Digitale MeBtaster MT 60KlMT 101

I ,,".' "'.'
\

\

Mechanische Kennwerte MT 60K

MT60K

MT 101K

Ma~verk6rperung Glasma~stab mit DIADU R-Gltterteilung
Teilungsperiode 10 rim

Systemgenaulgkeit ± 5 ~lm 1. 1 rim

Referenzmarke in der Mitte der Me~lange, 10 mm vor oberem AnschlClg
alternativ 1,5 mm vor oberem Anschlag

Mef!,weg 60 mm 100 mm

Mef!,bolzenfuhrung Kugelfuhrung

Gebrauchslage beliebig

bewegte Masse 50 9 165 9

erforderliche Vorschubkraft 0,1 N 0,2 ..0.4 N

max. Verfahrgeschwindigkelt 250 mms

zulassige Ouerkraft 0.5 N 2 N

max. Vibration (10 ... 2000 Hz) 100 m/s2

max Schock (11 ms) 1000 m/s2

Betriebstemperatur 0 .. 50° C

Lagertemperatur -20 70 C

Gewicht 700 9 1200 9

Befestigung FI,ich(; 38 x 34 rnm, 2 Scl1rduben Flache 57 x 27 mm, 2 Schr-luben

Anschluf!,kabel zur Mef!,wertanzeige 1,5 m

Gewinde fur Kupplung" M2.5 (6 tlef) DIN 878



Elektrische Kennwerte
Llchtquelle
Spannungsversorgung
Ausgangs-Signale Inkremental-Signale

Referenz-Signal

Signalgrbl?e
bei Last 1 leQ

zulassige Kabellange, gesamt
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MT 101K

MT60K
Miniaturlampe 5 V/0,6 W

5 V ± 5 %/120 mA
2 annahernd sinusfbrmige Signale le1 und le2

Je,~.

le21~·
1 Signal leO

leO~-kl::'
lel ca. 7 16 ~ss

le2 ca. 7 16 IAAss
leo ca. 2 8~ (Nutzanteil)

20m

MT101K

LED
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NetzschoLte r
commutoteur de secteur
moins switch

co. 3 m Long
longueur env. 3 m
opprox. 3 m
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Ausgong zur Folgeelektronik
sortie vers electronique consecutive
output to subsequent eLectronics
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Eingong vom Merlsystem ~
entree du systeme de mesure
input of meosuring system
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Spomungsumscholter
inverseur de tension
voltoge selector

N
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Ansicht A
vue A
view A

00
Flonschdose
embase
flonge socket



zbeschreibung
e&;ystem-Eingang
~ignal-Unterteilung2S·fach
;gangssignale TTl·kompatibel aus
eltrelbern SN 75113/SN 75114 fUr
erenzleitungsempfanger mit Kabelabschlu~
;orgung uber eigenes Netzteil

-121·····r---------------------,

~2S0 ns bei 15 kHz, ~ ~o~ Abtastsignalperiode bei ~ 1 kHz

~ 35ns
Islnk ~40 mA
'source ~ 40 mA
CLast ~ 1000 pF

Iperaturbereich
ieb
~rung

licht

n
~spannung

~spannungs

ranz

drequenz

tungs
lahme

langsfrequenz

iJangssignale

~Ipegel

Itzeit
:enabstand
Ua2
~:U:;

Ilverzogerung
Ua, und Ua2
>tbarkeit

o ... 45°C
-30 ... 70°C

ca 3,4 kg

100.120,140,200,220,240 V
umschaltbar

-15% ... +10%

48 ... 62 Hz

ca. 20 VA

~15 kHz

~Uo'

~U02

~uoo
---u-- uo •

~
Phosfnlo~ beliebig

(siehe Signaldiagramm S 5)
TTl-kompatibel
bei Is,nk = 40 mA, Low = 0,3 V typ.,
0,45 V max.
bei 'source = 10 mA, High = 3,5 V typ.,
2,4 V min.
typ 20 ns, max. 100 ns

Kurzschlu£!'
festigkeit

Kabellange
am Eingang
am Ausgang

Netzkabel

Hinweis

Kurzschlu~aller Ausgange gegen 0 V
kurzzeitig zulassig, 1 Ausgang dauernd
kurzschlu~festbei Umgebungstemperatur
~ 25°C

max.20m
max. 50 m mit HEIDENHAIN-Kabel
210436 .. und DiHerenzleitungsempfanger
am Eingang der Foigeelektronik.

3 m lang (auf Wunsch)

Um maximaIe Genauigkeit zu erreichen,
mu~ die EXE 702 bei der Zusammen
schaltung mit Drehgebern und offenen
Uingenme~systemen(LID, L1DA) abge
glichen werden. Bei glelchz8ltiger Bestel
lung von ROD und EXE wlfd dies berelts
im Werk gemacht, bei LID und L1DA 1st
nach dem Anbau entsprechend der
Montageanleitung zu verfahren.
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iJung der 12-poligen Ausgangsdose

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

frel Uao Uau U., U.1 U.. U.2 Schirm frei oVolt frei
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