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Verhoef, B.A.; Een analyse van het dynamische gedrag van een
lineair verplaatsingsmeetsysteem voor CNC-machines.
Afstudeerverslag, Vakgroep ER, Technische Universiteit Eindhoven,
april 1988.

Voor de besturing van CNC-machines produceert Philips een optisch
lineair meetsysteem MK IV met een resolutie van 0,5 urn. Van een
nieuwe versie hiervan in het ontwikkelstadiurn, die een resolutie
heeft van 0,1 urn, is de nauwkeurigheid gedurende bewegingen
bestudeerd. Uit een theoretische analyse van aIle dynamische
foutenbronnen kwam naar voren, dat de vertraging door de
uitlezing van de optoscanner (een lichtgevoelige sensor) en de
fasedraaiing door de filters in het meetsysteem ieder ongeveer de
helft van de dynamische positiefout veroorzaken.
De totale dynamische positiefout is vrijwel recht evenredig met
de snelheid. Door een correctie in de besturingssoftware kan de
dynamische positiefout vrijwel geheel ge~limineerd worden.
Onregelmatig bewegen van de freesmachine waarop de metingen zijn
uitgevoerd, is er de oorzaak van dat uitbreiding van de software
met hogere orde extrapolatie van de snelheid, geen positief
effect heeft.
Er is een schakeling gerealiseerd voor fotostroom-meting met
behulp van de optoscanner. Bij gebruik van deze nieuwe schakeling
in de meetkop bleef de statische nauwkeurigheid gelijk, terwijl
de dynamische fout met 42% werd teruggebracht. Toch kunnen, als
bovendien software-matige compensatie wordt toegepast, betere
resultaten worden bereikt met de conventionele schakeling.

Verhoef, B.A.; An analysis of the dynamic performance of a linear
position measuring system for CNC-machines. Thesis, Measurement
and Control section ER, Eindhoven University of Technology, April
1988.

For the control of CNC-machines, Philips produces an optical
linear measuring system MK IV with a resolution of 0.5 urn. The
accuracy during movements has been analysed of a measuring system
with a resolution of 0.1 urn that is being developed. It appeared
from a theoretical analysis of all parts of the system, which are
able to produce a fault during movement, that the delay caused by
the read-out of the optoscanner and the phase shift of the
filters are each responsible for half the total dynamic error.
There is an almost linear relationship between the total dynamic
error and the velocity. The dynamic error can be practically
eliminated by compensation in the control software. Because of
the irregular movements of the milling-machine on which the
measurements were done, higher order extrapolation of the
velocity in the control software had no positive effect.
A circuit has been developed to measure the photo-current in the
optoscanner. Measurements showed that with this circuit
implemented the dynamic error decreases with 42%, while the
statical accuracy remains the same. If software compensation is
applied, however, it appears that better results can be achieved
using the conventional circuit for the optoscanner read-out.
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1. INLEIDING

Bij de huidige produktie van mechanische onderdelen met zeer
kleine toleranties worden hoge eisen gesteld aan de nauwkeurig
heid waarmee in de bewerkingsmachine het gereedschap ten opzichte
van het te bewerken stuk materiaal gepositioneerd wordt. Bij
Philips is voor dit doel het lineaire meetsysteem MK IV
ontwikkeld. In dit meetsysteem tast een opnemer optisch de
liniaal af. In de nieuwe serie machine-besturingen (CNC 5000
serie) zal met behulp van het uitgangssignaal van deze opnemer de
verplaatsing worden bepaald met een resolutie van 0,1 urn.

Eerder is onderzoek gedaan naar verbetering van de nauwkeurigheid
van het systeem in quasi-statische situaties. Oeze nauwkeurigheid
komt tot uiting in de fout bij het positioneren van het gereed
schap ten opzichte van het werkstuk. Er zijn echter ook situaties
waarbij de nauwkeurigheid tijdens bewegen met hogere snelheden
een belangrijke rol speelt. Om het huidige meetsysteem op dit
aspekt te kunnen beoordelen en eventueel te verbeteren, moet het
dynamische gedrag van het meetsysteem nader onderzocht worden.
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2. PROBLBBMSTBLLING

In de produktie wordt van gereedschapsmachines een grote
nauwkeurigheid ge~ist bij steeds hogere snelheden. Reden hiervoor
zijn onder andere ontwikkelingen op het gebied van de bewerkings
technologie~n. Thans nog vormen deze de beperkende factor voor de
snelheid tijdens bewerken. Enerzijds is er het feit dat door
ontwikkelingen op het gebied van de gereedschapsmaterialen
gewerkt kan worden met bijvoorbeeld kerarnische beitels, die
hogere bewerkingssnelheden mogelijk maken. Anderzijds wordt de
vrij nieuwe technologie van het laser-snijden steeds vaker
toegepast: door het gebruik van deze technologie kan met hogere
snelheden bewerkt worden.
Een ander punt waar beweegsnelheden een rol bij spelen, is bij de
toepassing van een meettaster. Deze wordt gebruikt voor het
bepalen van de positie van een werkstuk ten opzichte van de CNC
machine. Hierbij wordt op een groot aantal punten de
positionering van het werkstuk gemeten, door het met de taster
aan te tikken. Gezien het grote aantal keren dat dit moet
gebeuren, kan er veel tijd worden gewonnen als dit met een
grotere snelheid bij gelijkblijvende nauwkeurigheid gedaan kan
worden.

Om deze redenen is een grote nauwkeurigheid van het meetsysteem
tijdens bewegen van belang.

In dit afstudeerprojekt was het de bedoeling een beschrijving te
geven van het dynarnische gedrag van het MK IV meetsysteem, op
theoretische gronden aan te geven waar de grenzen liggen van het
huidige systeem en welke mogelijkheden er zijn om de gewenste
dynarnische nauwkeurigheid te bereiken.
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3. BET LINEAIRE MEETSYSTEEM MK IV

3.1. Inleidin9

Aan elk lineair meetsysteem voor CNC-machines worden een aantal,
vaak moeilijk te combineren eisen gesteld.

Zo zal een dergelijk meetsysteem een solide constructie moeten
hebben en moet het aan de andere kant toch eenvoudig te monteren
zijn. Het meetsysteem mag vrijwel niet aan slijtage onderhevig
zijn om continuiteit van het productie-proces waarin dergelijke
machines geplaatst zijn, te kunnen garanderen. In de produktie is
een trend te zien in de richting van miniaturisering en verklei
ning van de toleranties. Een meetsysteem voor machines die moeten
functioneren in dergelijke produktie-processen zal dus in de
eerste plaats zeer nauwkeurig moeten zijn. Om echter vanuit
economisch standpunt interessant te zijn, moet een dergelijk
systeem naast een grote nauwkeurigheid ook een goede betrouwbaar
heid hebben bij hogere snelheden.
Bovenstaande is in overweging genomen bij het ontwerp van het
MK IV-meetsysteem waarvan in dit hoofdstuk het werkingsprincipe
en een nadere beschrijving zullen volgen.

3.2. Werkingsprincipes van lineaire meetsystemen

Een primaire keuze bij het ontwerp van een verplaatsingsmeet
systeem is de keuze tussen het directe of indirecte principe. Bij
het indirecte principe wordt de grootte van een translatie
gemeten door de translerende beweging om te zetten in een
roterende beweging. Hierbij kan gedacht worden aan de plaatsing
van een rotatie-opnemer op een schroefspil die een van de sleden
van een produktiemachine aandrijft. Tegenover het voordeel van de
vaak eenvoudige constructie staan echter belangrijke nadelen.
Door speling en slijtage van de machine wordt de positie-meting
onnauwkeuriger; dit komt o.a. tot uiting in hysterese bij het
positioneren van de betreffende slede.
Bij het directe meetprincipe daarentegen is de nauwkeurigheid
onafhankelijk van de kwaliteit van de produktie-machine: hierbij
wordt de translatie rechtstreeks gemeten m.b.v. een lineair
verplaatsingsmeetsysteem. Dit lineaire meetsysteem bestaat altijd
uit de volgende componenten:
- een liniaal of raster waarlangs de lineaire verplaatsing wordt

gemeten. Aan de nauwkeurigheid van het raster worden hoge eisen
gesteld.

- een opnemer die de liniaal afleest en een uitgangssignaal
genereert dat informatie bevat over de positie van de opnemer
t.o.v. de liniaal.

- een signaalomzetter die het uitgangssignaal van de opnemer
vertaalt naar een verplaatsing.
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Een andere ontwerpbeslissing is de keuze voor een open of geslo
ten uitvoering van het meetsysteem. Voordeel van een gesloten
uitvoering is dat omgevingsinvloeden voor een groot deel worden
buitengesloten. Hierdoor kunnen bepaalde onderdelen van het meet
systeem wat minder robuust worden uitgevoerd. Een nadeel is
echter dat de afsluitingen van de behuizing aan slijtage onder
hevig zijn en hysterese bij posititioneren veroorzaken. Om deze
reden is gekozen voor een open uitvoering van het meetsysteem met
een optische aflezing van de liniaal. Hierdoor kan namelijk de
afstand tussen liniaal en opnemer wat groter worden gekozen dan
bij een inductieve of capacitieve opnemer. Vallende spaanders en
andere ongerechtigheden kunnen op deze manier geen schade aan het
meetsysteem toebrengen.

Wat betreft de meetmethode moet een keuze worden gemaakt uit een
absoluut of incrementeel meetsysteem. Een absoluut meetsysteem
levert voor elke positie een uniek signaal waaruit direct de
positie kan worden bepaald. In het algemeen is het meetbereik van
een dergelijk systeem begrensd hetgeen de toepassingsmogelijk
heden beperkt.
Bij een incrementeel meetsysteem bevat het uitgangssignaal van de
opnemer informatie over de verplaatsing ten opzichte van een
referentiepunt waarvan de positie willekeurig gekozen kan worden.
Over het algemeen is een dergelijk systeem eenvoudiger en zijn er
geen beperkingen betreffende het meetbereik.

Bet MK IV-meetsysteem is een direct, incrementeel optisch
meetsysteem in een open uitvoering (zie fig. 3.-1).

kap

spiegel

\
\

Fig. 3.-1 Opnemer en liniaal van MK IV-meetsysteem.

3.2.1. De liniaal

Bij de liniaal spelen twee aspecten een rol, te weten de steek
grootte van de liniaal en de keuze van de uitvoering van het
raster.

Hoewel een steekgrootte in de orde van de resolutie van het
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meetsysteem de bewerking van het uitgangssignaal van de opnemer
vereenvoudigt, brengt dit toch belangrijke nadelen met zich mee.
Zo zullen hoge eisen aan de optiek gesteld moeten worden. Een
vuile omgeving zoals bij produktiemachines vaak voorkomt (nevel
van olie en koelvloeistoffen), zal correcte aflezing van de
liniaal bemoeilijken of onmogelijk maken. Een ander punt is dat
het niet ongebruikelijk is om in een machine verschillende
linialen achter elkaar te plaatsen. Hierbij zullen kleine
afmetingen van de liniaalsteek problemen geven bij de montage.
Uit onderzoek is gebleken dat de ideale rastersteek ligt tussen
0,3 en 2 rom. Bij een resolutie van 0.1 urn van het meetsysteem zal
dus met een vrij grote factor gelnterpoleerd worden. Om prak
tische redenen is gekozen voor een liniaalsteek van 635 urn (0,05
inch) •

Nat betreft de uitvoering van de liniaal kan gekozen worden
tussen een transparante en een reflecterende liniaal. Bij de
eerste soort wordt een deel van de opnemer aan de ene kant
geplaatst en een deel aan de andere kant. Bij de reflecterende
liniaal kan de gehele opnemer aan een kant van de liniaal worden
geplaatst. Vanwege de eenvoudiger montage is gekozen voor de
laatste uitvoering.

3.2.2. De opnemer

Wat betreft de uitvoering van de opnemer kan gekozen worden
tussen het statische en het dynamische principe. Een eenvoudig
systeem van het statische type is de Moire-leeskop met
doorvallend licht (zie fig. 3.-2.).

liniaalraster opnemer
~------------..,,

I
I
I
I-B= silicium ;

- -. lotocel I

- - II
-.....c.._--+t--f-' relerentie- I

collimator I raster :

spleet·wijdte .. 0.5 '!f:' ~_ -__ - -------J
W ., rastenteek I I
A • golflengee van het licht --lsp/Nt.

Fig. 3.-2 principeschema van eenvoudige Moire-leeskop.

Bij stilstand levert de fotocel een gelijkstroom-signaal dat
evenredig is met de intensiteit van het licht dat door de beide
rasters de fotocel bereikt. Bij een beweging van de opnemer
t.o.v. de liniaal ontstaat een driehoekvormig uitgangssignaal.
Hierbij komt elke periode van de golf overeen met een verplaat
sing van een liniaalsteek. Als bij elke nuldoorgang van dit
signaal een puIs wordt gegenereerd is met dit systeem een
resolutie van een halve steek te bereiken. Nadeel van dit systeem
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is dat het niet mogelijk is de bewegingsrichting te bepalen.

Een systeem dat dit nadeel niet heeft, is weergegeven in
figuur.3.-3. Hierbij wordt het meetsysteem uitgebreid met een
extra fotocel waarvan het uitgangssignaal 90 graden verschoven is
t.o.v. de andere opnemer. Deze configuratie heeft het voordeel
dat nu ook de bewegingsrichting bepaald kan worden. Het oplossend
vermogen is verhoogd tot een vierde deel van de liniaalsteek.

liniAlr...er

~[j\]'-~:-:--1
~ B ~fOlocelB :

I

I-------------J 1\
=r:::~i=~: VA. Asin (x + 01 --'---->'---r--
AenBmet9()O V X
fasevenchuiving

VB c Asin (x + ~ + 900 ) ~--f-f\----'r-T
-Acos(x+01 V Vx-

AOO --'---'-----'--

Fig. 3.-3 Principeschema van een Moire-leeskop met twee
fotocellen.

Van het statische meetprincipe kan gezegd worden dat in het
algemeen het oplossend vermogen in de orde van een liniaalsteek
zal z1Jn. Een groter oplossend vermogen kan bereikt worden als
gebruik wordt gemaakt van een meetsysteem volgens het dynamische
principe (zie figuur 3.-4). Hierbij wordt een bewegend
referent ie-raster gebruikt.

liniaalraster Dp machine

'"
condensor

opnemer
~---------------,
I /g-' I
I I ,-,' bewegende
I raster' i :/ renerfilm I

beeld" I I
;; " MS I

I: I fotocel 1 I
Z --~,L' I I

I
objllc1ief r:r;-~ I. o::::~ I fotocel 2 :

hchtbron 2 ~ I RS I
1 / I I
I ..ferenlie· I r'\ I I
I rester \~' I
L :~-~ J

Fig. 3.-4 Principeschema van een dynamisch meetsysteem.

Fotocel 2 ziet de wisselwerking tussen het referent ie-raster en
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de bewegende rasterfilm, terwijl fotocel 1 de wisselwerking ziet
tussen het geprojekteerde liniaalraster en de bewegende raster
film. Als aIle drie de rasters dezelfde steekgrootte hebben en
als de liniaalsteken symmetrisch zijn, dan zijn de uitgangs
signalen van de fotocellen driehoekvormig. Vanwege het niet
ideaal zijn van de optiek en de frequentie-responsie van de
fotocellen zullen de uitgangssignalen echter meer sinusvormig
zijn.

Het faseverschil tussen het referentiesignaal RS afkomstig van
fotocel 2 en het meetsignaal van fotocel 1 is een maat voor de
relatieve positie van de opnemer. Dit is als voIgt in te zien:
Voor de signalen MS en RS geldt:

MS = A * sin(wt + 2*pi*x/p)

RS = A' * sin(wt + phi)

Hierin is w de snelheid van het raster, p de steekgrootte van de
liniaal en x de positie van de opnemer t.o.v. de liniaal. Hierbij
is phi een constante die afhankelijk is van de positie van de
beide fotocellen en de positie van het referentie-raster t.o.v.
het liniaalraster op t=O. Als het systeem boven plaats a in rust
is, worden er twee sinusvormige signalen met gelijke frequentie
opgewekt. Deze twee signalen hebben een faseverschil dat afhanke
lijk is van de positie van de opnemer boven de liniaal. Dit
faseverschil is gelijk aan 2*pi*a/p - phi.
Door een verplaatsing dx van de kop t.o.v. de liniaal wordt het
signaal MS gelijk aan:

MS' = A * sin(wt + 2*pi*(a+dx)/p)

De verandering van het faseverschil van MS t.o.v. RS is dan
gelijk aan 2*pi*dx/p. De verplaatsing kan dus berekend worden
door meting van de faseverandering van MS t.o.v. RS. Door de tijd
te bepalen tussen twee nuldoorgangen op een opgaande flank van
MS, kan de faseverandering van MS gemeten worden. De verplaat
singsmeting is nu dus omgezet in een periodetijd-meting. Wanneer
MS een nuldoorgang heeft op tijdstip to en de eerstvolgende
nuldoorgang ligt op tijdstip te, dan is de verplaatsing dx
gedurende dit tijdsinterval als voIgt te bepalen:

Nulpunt van
MS = A * sin(wt+2*pi*a/p) :

Eerstvolgende nulpunt van

MS'= A * sin(wt+2*pi*(a+dx)/p):

w*to = -2*pi*a/p

w*te = -2*pi*(a+dx)/p + 2*pi

Zodat:

dus:

w*(te-to) = 2*pi-2*pi*dx/p

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

dx/p = 1-(te-to)*w/(2*pi)

12



Voor de periodetijd T van het referentiesignaal geldt: T = 2*pi/w
waaruit dan voIgt voor de verplaatsing dx gedurende de tijd te-to:

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

Voor de snelheid v geldt dan:

v = dx/(te-to)

= (l/(te-to) - l/T)*p

De resolutie waarmee de tijdsintervallen te-to (de periodetijden
van MS) gemeten kunnen worden, bepaalt de resolutie van de
verplaatsingsopnemer. Wat de signaalamplitude van MS betreft, is
het aIleen een vereiste dat de signaal/ruis-verhouding voldoende
groot moet blijven om betrouwbare periodetijd-meting mogelijk te
maken. Dit in tegenstelling tot bepaalde statische opnemers waar
bij men soms een hogere interpolatie-factor tracht te bereiken
door de fase te berekenen uit de aktuele grootte van het
uitgangssignaal. Een gevolg hiervan is dat een amplitudeverande
ring ten gevolge van vervuiling van de liniaal de positie-meting
nadelig zal belnvloeden dit in tegenstelling tot de situatie bij
opnemers volgens het dynamische principe.
Doordat het mechanisch aangedreven raster van het dynamische
meetsysteem zoals getekend in fig.3.-4 aan slijtage onderhevig
is, is de levensduur en bedrijfszekerheid van een dergelijke
verplaatsingsopnemer beperkt. Om deze reden wordt het bewegende
raster in de meetkop van het MK IV-meetsysteem electronisch
gesimuleerd met behulp van een fotocelarray. De opbouw en werking
van deze opnemer worden in de volgende paragrafen besproken.

3.3. Beschrijving van het MK IV-meetsysteem

3.3.1. De liniaal [lit. !l

De liniaal bestaat uit een reflecterend aluminium raster dat op
een glazen strip met een doorsnede van 12 bij 0,8 rom en een
maximale lengte van 1 m ge~tst wordt. De rastersteek is 635 um
en de verhouding lijnbreedte/spatie is 1:1. De glazen strip wordt
vervolgens op een chroomstalen drager met een doorsnede van 5,5
bij 22 rom en een uitzettingscoefficient van 10,5 E-6/graad
Celsius gelijmd.
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3.3.2. De opnemer [lit. II

Fig. 3.-5
mechanische
MK IV.

toont het principe van de dynamische opnemer zonder
beweging zoals het is toegepast in het meetsysteem

_.
,---------------,
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Isp_t I
I I
I objectief I
I I
I / ..ldlen, I
L__ _ ~

Iini.'

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

De optiek

In fig. 3.-5 wordt de liniaal verlicht door de lichtbron, via de
halfdoorlatende spiegel en de veldlens. Vervolgens wordt deze via
de veldlens, de spiegel en het objectief geprojekteerd op het
fotocellenarray ofwel optoscanner.

In het MK IV-meetsysteem is de halfdoorlatende spiegel vervangen
door een reflecterende spiegel, waardoor de lichtbron 4 keer zo
effectief wordt gebruikt. Als gevolg' hiervan maken de optische as
en de normaal op de liniaal 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
meetnauwkeurigheid minimaal. Als lichtbron wordt in de meetkop
van het MK IV-meetsysteem een infraroodled gebruikt.

De optoscanner

De optoscanner is een Ie 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
volgens 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
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
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bepalend geweest:
- Signaalvorming: voor een goede simulatie van het bewegende

raster is een groot aantal afzonderlijke fotocellen nodig: hoe
meer cellen, hoe getrouwer de simulatie.
Aftastgebied: Om de invloed van lassen in en vervuiling van de
liniaal zoveel mogelijk te verminderen moet het oppervlak van
de optoscanner zo groot mogelijk zijn.
Chiptechnologie: Technologische faktoren maken het wenselijk
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 rom.
Het totale gebied beslaat dus 1,6*4,4 rom. Wanneer men tien
fotocellen per liniaalsteek beschikbaar wil hebben kunnen er dus
22 opeenvolgende liniaalsteken tegelijk afgetast worden. Hieruit
voIgt eenvoudig de verkleiningsfaktor: een liniaalsteek bestrijkt
na verkleining 10 fotocellen met een totale steek van 200 urn. De
verkleiningsfaktor is dus 635/200=3,175. Van de liniaal wordt dan
een gebied afgetast ter grootte van 13,97 mm *5,715 rom.

Er zal nu aan de hand van figuur 3.-6 besproken worden hoe het
dynamische karakter van de optoscanner gerealiseerd wordt. Omdat
iedere liniaalsteek door 10 fotocellen bekeken wordt, zijn 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 figuur 3.-6 ook aIleen
deze fotocellen zijn getekend.

\OJ VII "- I________ -J
""Ys ;irs,n ;"'ls

o I , •

lc-.~C""'W'-----------+I--+,---;--' MS

•
..,

r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - iUaST~ ;-., •v,
I SlJIST".. : eo 'IR5

sc

RS = resetsignaal
SC = scansignaal
MS = uitgangssignaal meetkop

Fig.3.-6 Schematische weergave van de optoscanner.
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Ter bespreking van de werking van de optoseanner wordt ervan
uitgegaan dat de positie van de opnemer t.o.v. de liniaal zo is
dat fotoeel 1 tim 5 boven een refleeterend stuk liniaal staan en
dus belieht worden. Fotoeel 6 tim 10 staan dus boven een niet
refleeterend stuk liniaal en worden niet belieht.
Met behulp van de signalen RS en SC worden flipflops A tim K
gepreset, en weI zo dat fotoeel 1 weI, en fotoeellen 2 tim 10
niet via de fet-switehes met output MS worden verbonden worden.
Biervoor moeten flipflop A met 0 en flipflops B tim K met 1
gepreset worden. Wanneer fotoeel 1 met MS worlt verbonden, zal de
diode-eapaeiteit, die onder invloed van de beliehting 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 flipflop A doorsehuiven naar flipflop B, met als
gevolg dat de diodeeapaeiteit van fotoeel 2 opgeladen zal worden.
Dit laadstroompje zal eehter groter zijn dan het vorige. De
verklaring hiervoor is tweeledig.
Ten eerste is het beliehtingspatroon van de optoseanner niet
zuiver blokvormig als gevolg van de beeldvervorming die door het
lenzenstelsel in de opnemer veroorzaakt wordt. Bierdoor is de
afbeelding van de liniaal op de optoseanner niet overal seherp.
De tweede oorzaak berust op de beweging van elektronen in
halfgeleiders:

Besehouw een foton dat een elektron-gat paar ereeert in het
substraat onder fotoeel 2. Dit elektron zal door het substraat
gaan driften en uiteindelijk ingevangen worden door een foto
eel. Bet 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 ere~ren, zullen de aantallen elektronen
in fotoeel 2 en de buureellen van fotoeel 2 zieh verhouden als
de kansverdeling van een enkel elektron om in een van deze
fotoeellen tereeht te komen, zie figuur 3.-7.

I
I
I
I
I
I
I
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I
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~~c..Uf50. ""'II!.

Fig. 3.-7 verdeling van elektronen.
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We zien dat fotoeel 2 als het ware een deel van zijn lading
'kwijtraakt' aan zijn buren. Aan de andere kant krijgt fotoeel
2 ook een deel van de lading van zijn beliehte buren: cell aan
de linkerkant en cell en 3 tim 5 aan de reehterkant (zie fig.
3 • -8) •
Een zelfde redenering ge1dt natuurlijk ook voor fotoeel 1, deze
moet een even groot deel van zijn lading afstaan aan zijn buren

LIC ...T DO"Il(EJP

!=OTOGfl. 1 2 3 ~ 5" b T (i 9 10 "1

N - SUBSTltAAT

Fig. 3.-8 Beliehting van de optoseanner.

als fotoeel 2, maar krijgt lading terug van de 4 beliehte buren
aan zijn reehterkant: fotoeel 2 tim 5. Oit levert eehter minder
op dan de lading van een beliehte buur links en drie beliehte
buren reehts, daarom zal de laadstroom van fotoeel 2 groter
zijn dan die van fotoeel 1. Fotoeel 3 heeft op zijn beurt aan
beide zijden twee beliehte buren. oit levert netto nog meer
lading op, daarom zal de laadstroom van fotoeel 3 maximaal
zijn. Uit symmetrie-overwegingen zal de 1aadstroom van fotoeel
4 ge1ijk zijn aan die van fotoeel 2 en de laadstroom van
fotoeel 5 za1 gelijk zijn aan die van fotoeel 1. Fotoee1 6
wordt niet be1ieht, maar zal toeh lading invangen die in het
beliehte gebied wordt geereeerd. Oit betekent een laadstroompje
waarvan gezegd kan worden dat het kleiner moet zijn dan dat van
fotoeel 1 of 5. Fotoee1 7 vangt ook lading in, maar minder dan
fotoeel 6 omdat eel 7 verder van het beliehte gebied 1igt dan
eel 6. eel 8 is het verst verwijderd van be1ieht gebied en zal
dus de minste lading invangen. Uit symmetrie-overwegingen
zullen de laadstroompjes van eel 9 resp. cellO gelijk zijn aan
die van eel 7 resp. eel 6. Aan de uitgang MS van de optoseanner
zien we nu het signaal van figuur 3.-9.
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Fig. 3.-9 Signaal MS.

De spanningspiekjes worden veroorzaakt doordat de
laadstromenstromen door een extern aangebrachte weerstand lopeno
We zien dat we met de omhullende van deze piekjes van het signaal
MS een sinusachtig signaal verkregen hebben, waarbij een periode
van de omhullende door tien piekjes wordt bepaald.
Wanneer voor de tiende keer geschoven wordt zal de situatie in
het schuifregister gelijk zijn aan de situatie zoals die
ingeklokt wordt m.b.v. RS: flipflop A=O, flipflops B tim K=l. In
plaats van elke tiende schuifopdracht wordt daarom het
schuifregister opnieuw gepreset. Dit heeft weliswaar hetzelfde
effekt als een schuifopdracht, maar het heeft bovendien het
voordeel dat een eventuele fout die tijdens de negen andere
schuifoperaties plaats heeft gevonden nu hersteld kan worden. Uit
het voorgaande voIgt dat in een periode van RS tien
spanningspiekjes, en dus een periode van de sinus, vallen. Dit
betekent dat de frequentie van deze sinus gelijk is aan de
frequentie van RS. Omdat we een situatie beschouwden waarbij
opnemer en liniaal t.o.v. elkaar niet bewogen (cel I tim 5
belicht, cel 6 tim 10 onbelicht) mogen we RS als
referentiesignaal zien.
Wanneer de opnemer langs de liniaal beweegt, zal de frequentie
van de omhullende, afhankelijk 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 beweeg
snelheid v gelijk is aan (l/(te-to) - I/T)*p, waarbij 1/(te-to)
gelijk is aan de frequentie van het meetsignaal MS en liT gelijk
is aan de frequentie van het referentiesignaal RS.

De opnemerelektronica

Bijlage 3 toont een schema van de opnemerelektronica. Centraal in
het schema zien we de optoscanner (D2), welke via pin 10 het
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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. va naar
spanning omgezet worden. Bet uitgangssignaal MS wordt via een
weerstandsdeler steeds op een vaste spanning gehouden waarvan de
waarde afhankelijk is van de weerstandswaarden, en welke tevens
bepaalt met welke spanning de fotocellen worden geladen. Via pin
4,5,6,7,2,3 worden flipflops B,C,D,E,F en G met 1 gepreset (zie
figuur 3.-6). In bijlage 2 is te zien dat flipflop A altijd met 0
en flipflops B,J en K altijd met 1 gepreset worden. D.m.v de
mogelijkheid de presetwaarde voor flipflops B tim G extern te
bepalen kon geexperimenteerd worden met het aantal fotocellen dat
men tegelijk verbond met MS. Bet optimum bleek te liggen bij 1.
Via de darlington V2-V3 wordt C5 opgeladen tot een spanning die
gelijk 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 telkens even
ontladen worden voordat deze wordt opgeladen. Dit gebeurt bij het
hoog zijn van het scansignaal als transistor V3 wordt open
gestuurd en C5 even wordt kortgesloten. We zien dat er dus geen
sprake is van een zuiver nulde orde houdcircuit. Uit het signaal
op CS, zie figuur 3.-10, wordt via een tweede-orde Chebyshev
filter de sinus (TRAMS) gemaakt, zie figuur 3.-11, die de opnemer
verlaat om elders verder bewerkt te worden. De grootte van dit
signaal is ongeveer 2,5 Vtt.

Fig. 3.-10 Spanning op CS
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Fig. 3.-11 Uitgangssignaal opnemer

Linksonder in het schema van bijlage 3 vinden we de lichtbron
(LED V1) en een schakeling die de voedingsspanning van 12 volt
omlaag brengt naar de voor de optoscanner optimale voedings
spanning van 8,2 volt. Door deze omzetting naar 8,2 volt kan deze
spanning gestabiliseerd worden zodat belnvloeding van de
schakeling door overspraak op of belasting van de voedings
spanning zoveel mogelijk wordt tegengegaan.

3.3.3. De verplaatsingsberekening

In de toekomst - in de besturingen van de CNC 5000 serie - zal
een opnemer volgens het hierboven beschreven principe worden
geproduceerd met een resolutie van 0,1 urn (typenummer PE 2590/00)
in combinatie met de zogenaamde Triple Drive Unit (TDU). Dit is
een besturingsinterface dat voor drie assen van een machine in
samenwerking met de centrale processor van het meetsysteem de
regellus realiseert. Een voordeel van de TDU is de grote flexibi
liteit: op de drie assen kunnen meetopnemers met verschillende
typen uitgangssignalen en resoluties worden aangesloten. In dit
hoofdstuk wordt de verplaatsingsberekening besproken zoals hij
plaatsvindt in de TDU.

Wanneer verder in dit verslag verwezen wordt naar het (sinus
vormige) meetsignaal zal daarmee het uitgangssignaal van de
opnemer of een ander daarmee gecorreleerd 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 liniaal zal tot uit
drukking komen in een faseverschuiving tussen de signalen TRAMS
en RS. Elke verplaatsing van 1 liniaalsteek (=635 urn) resulteert
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in een faseverschuiving van 360 graden. Willen we meten met een
resolutie van 0,1 urn dan zullen we faseverschuivingen van
360/(635/0,1) = 0,057 graden moeten kunnen detecteren, m.a.w. we
moeten een golf van het meetsignaal verdelen in 6350 stukjes.

M~STERCLOCK

1a MHz I----r---......._-

UERPLAATSING RICHTIHG

Fig. 3.-12 Signaalomzetter.
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We gaan hiervoor uit van een oscillator met een frequentie van 10
MHz, zie figuur 3.-12. Deze frequentie wordt gedeeld door 635,
dit wordt het signaal SCANN met een frequentie van 15,75 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 1,575 kHz. In een periode van het meetsignaal
liggen nu, zoals gewenst 10*635=6350 oscillatorpulsen.

Wanneer de opnemer beweegt t.o.v. de liniaal 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 gelijk zijn aan 6350. Zoa1s reeds in paragraaf
3.2.2 is vermeld is de verplaatsing dx gedurende een periode
van het meetsignaal gelijk aan (l-(te-to)/T)*p, waarbij T de
periodetijd van het referentiesignaal (=6350*Tosc) is en p de
rastersteek van de liniaal (=635 urn).

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

= (T-(te-to))*635/(6350*Tosc) urn

= (T/Tosc - (te-to)/Tosc)*O,l urn

Hierbij is T/Tosc het aantal oscillatorpulsen gedurende een
periode van RS en (te-to)/Tosc het aantal oscil1atorpulsen
gedurende een periode van het meetsignaalsignaal. Het
verschil aantal impu1sen geeft dus de verplaatsing aan in tiende
urn, die is afgelegd gedurende een periode van het meetsignaal •.
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In de huidige (CNC 3000 serie) en toekomstige (CNC 5000 serie)
besturingen komen de opgewekte verplaatsingspulsen in groepen
(bursts) door. Afhankel ijk van de bewegingsrichting worden deze
bursts naar een zogenaamde up- of downcounter gestuurd waarvan de
inhoud wordt gebruikt voer de positieberekening (zie fig.3.-13).
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Fig.3.-13 Verplaatsingsbepaling door MK IV-meetsysteem.

Bij het tot stand komen van deze bursts wordt gebruik gemaakt van
twee oneshot counters A en B waarvan de lengte van de oneshot
puls 6350 Tosc bedraagt. De lengte van een oneshot puls is dus
gelijk aan de lengte van een periode van het resetsignaal. Zoals
te zien worden A en B om en om gestart op de stijgende flank van
MS-signaal. Er worden nu PLll sen naar de counters gestuLlrd al s
beide oneshots hoog of beide laag zijn (dit is afhankel ijk van de
bewegingsrichting). Met een positieve snelheid wordt in het
navolgende een beweging bedoeld in de richting van het bewegende
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men op een
MS-periode

mogelijk te
bursts op

referentieraster (ook weI fictieve liniaal genoemd). We kunnen
twee gevallen onderscheiden:
1: De frequentie van het meetsignaal is lager dan die van RS.

In een periodetijd van het meetsignaal vallen nu meer dan 6350
pulsen. Nadat, gerekend vanaf het begin van de periode van het
meetsignaal, 6350 oscillatorpulsen zijn geteld, worden de
oscillatorpulsen naar buiten gevoerd totdat de periode van het
meetsignaal voltooid is. We zullen nu een burst pulsen te zien
krijgen, deze burst zal op hetzelfde tijdstip eindigen als de
periode van het meetsignaal. Dit betekent dat de lengte van de
burst, en dus de verplaatsing, bekend is op hetzelfde ogenblik
dat de verplaatsing voltooid is. In dit geval waar 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.

2: De frequentie van het meetsignaal is hoger dan die van RS.
In een periodetijd van het meetsignaal zullen minder dan 6350
oscillatorpulsen vallen. Na deze periode wordt een aantal van
6350 oscillatorpulsen verminderd met het aantal pulsen dat in
de periode van het meetsignaal viel in een burst naar buiten
gevoerd. Dit 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. Bet voorgaande betekent dat
tijdens beweging van de opnemer ten opzichte van de liniaal 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 in de besturingssoftware een schat
ting gemaakt worden van de positie.

Voor gebruik van het meetsysteem in de praktijk moet
willekeurig moment (Tsample of Tlatch genoemd) in de
de positie van het meetsysteem kunnen bepalen. Om dit
maken moet op bovenbeschreven plaatsbepaling d.m.v.
twee manieren een correctie worden toegepast.
- Indien niet in een burst wordt gesampled wordt de afgelegde weg

via extrapolatie bepaald t.o.v. de laatste op een stijgende
flank liggende nuldoorgang. Dit is nl. het laatste moment
waarop de positie van de opnemer t.o.v. de liniaal bekend is.
Bij deze extrapolatie wordt de snelheid gedurende dit interval
constant verondersteld.

- Indien in een burst wordt gesampled, wordt -afhankelijk van de
bewegingsrichting- dat gedeelte van de burst dat al ontvangen
is, ge~limineerd (geval 1 hierboven) of wordt de burst m.b.v.
de laatste complete burst "volgemaakt" (geval 2). Ook hier
wordt dan uitgegaan van constante snelheid. Naast deze in
burst-correctie moet dan nog ge~xtrapoleerd worden zoals
beschreven in de vorige alinea.
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In paragraaf 3.2.2 is een uitdrukking 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 posi
tieve richting eveneens begrensd is: om een correcte berekening
van de verplaatsing te garanderen mogen de bursts elkaar niet
overlappen. Dit houdt in dat te-to niet kleiner mag worden dan de
helft van T, ofwel v is maximaal +P/T. Aangezien p=635 urn en
I/T=10E6/6350 lis (voor het 0,1 urn meetsysteem), is de maximale
snelheid dus gelijk aan 1 m/s. De versie van het MK IV
meetsysteem met een resolutie van 0,1 urn gaat uit van een
maximale beweegsnelheid van 0,5 mls = 30 m/min.
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4. DE DYNAMISCBE FOOTENBRONNEN IN BET MK IV-MEETSYSTEEM

4.1. Inleiding

Voor de analyse van het dynamische gedrag van het MK IV-meet
systeem die in dit hoofdstuk zal worden beschreven, heeft het
nieuwe 0,1 urn meetsysteem voor de CNC 5000 serie als richtlijn
gediend. Door aanpassing van een aantal gebruikte component
waarden en signaalfrequenties is de hie rna volgende theorie
echter ook direct toepasbaar op het toekomstige 0,5 urn meet
systeem (CNC 5000 serie). Voor toepassing op het huidige 0,5 urn
meetsysteem (CNC 3000 serie) moeten op iets meer punten
veranderingen aangebracht worden: de manier van filteren en de
verplaatsingsberekening zijn hierbij iets anders.
Figuur 4.-1 is een schematische weergave van het meetsysteem. Van
de genoemde onderdelen bevinden de lichtbron, optiek, opto
scanner, s/h-schakeling zich in de meetkop. Tevens bevat de
meetkop een Chebyshev laagdoorlaatfilter. De overige filters en
de andere onderdelen zoals genoemd in figuur 4.-1 bevinden zich
buiten de meetkop.

LICHTBROH FILTERS DIGITALE
OP1'IEX ... OPTOSCAHHER ... S/H-SCHAXELING f0- Eti r-... COHPARATOR ---LIHIAAL KABEL UER~ERXIHG

Fig.4.-1. Blokschema van het MK IV-meetsysteem

Om te komen tot een systematische aanpak van het probleem z~Jn

d.m.v. een brainstorm aIle onderdelen van het MK IV-meetsysteem
verzameld die een positie-fout tijdens bewegen kunnen veroorza
ken. In tabel 4.-1 wordt een overzicht van de foutenbronnen
gegeven.

Van elke foutenbron is nagegaan wat de theoretische verwachting
is van de invloed op de positiebepaling gedurende beweging. Waar
mogelijk is per onderdeel gecontroleerd in hoeverre theorie en
praktijk met elkaar in overeenstemming zijn. Ter controle van de
juistheid van de theorie zijn metingen uitgevoerd op een MAHO
freesbank om daadwerkelijk het dynamische gedrag van het meet
systeem te testen.
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Tabel 4.-1 Foutenbronnen bij positie-bepaling gedurende
beweging.

FOUTENBRON

FOOTENBRONNEN BINNEN DE MBETKOP

Optoscanner OQ005:
-integratie van lading
-ladings-, middelingseffecten
-amplitudeverandering

Sample/hold-schakeling
Trillen van optiek en liniaal
Statische foutenbronnen

-vervuiling
-kwaliteit van de liniaal
-lichtbron en optiek

FOOTENBRONNEN BOlTEN DE MEETKOP

Quantisering
Besturingssoftware

-tijdverschil tussen uitlezen van assen
-correctie voor beweging
-correctie voor in-burst samplen

Kabel
Comparator

-constante vertraging
-opamp-gedrag
-open-collector vertraging
-positieve terugkoppeling

Overspraak
Korte storingen

Filters
-fasedraaiing
-amplitudeverandering
-verandering van de DC-component
-niet-lineaire opamps

4.2. Analyse van de foutenbronnen

4.2.1. De optoscanner 00005

ANALYSE IN
PARAGRAAF

5.
4.2.1.

, ,
4.2.3.
4.2.4.

4.2.5.
, ,
, ,

4.2.6.

4.2.7.
, ,
, ,

4.2.8.

4.2.9.
, ,
, ,
, ,

4.2.10.
4.2.11.

4.2.2.2.
4.2.2.3.
4.2.2.4.
4.2.2.5.

Hieronder worden de verschi11ende manieren
in de meetkop gebruikte optoscanner-ic de
be!nv1oeden. Gezien de comp1exiteit die een
ling met zich mee zou brengen - een laser
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optiek z1Jn hierbij noodzakelijk - zijn aan de optoscanner apart
geen metingen verricht. Aan de theoretische analyse van de
optoscanner is echter ruim aandacht besteed: zie ook hoofdstuk 5.

Meting van weggelekte lading

Zoals is beschreven in paragraaf 3.3.2. wordt de optoscanner op
dit moment gebruikt voor de uitlezing van de hoeveelheid lading
die is weggelekt t.g.v. het opvallende licht gedurende 9 perioden
van het scansignaal (de integratie-tijd). De intensiteit van het
opvallende licht is een functie van de positie van de opnemer
t.o.v. de liniaal. Behalve de aktuele positie heeft dus ook de
plaats van de opnemer gedurende de 9 scanperioden (9*Tscan)
invloed op de hoeveelheid weggelekte lading. De belichting 9
scanperioden geleden heeft hierbij een net zo groot aandeel als
de belichting op het moment van uitlezen. Omdat bij beweging deze
positie niet constant is, zullen hierdoor dus zeker afwijkingen
ontstaan. Gevoelsmatig is het zeer waarschijnlijk dat het
uitgangssignaal van de optoscanner op tijdstip To overeenkomt met
de positie van meetkop op het tijdstip To - 9*Tscan/2. Dit zou
een positiefout impliceren gelijk aan 4,5 * Tscan * snelheid. Bij
een snelheid van 2000 rom/min (een niet ongebruikelijke snelheid
voor een freesbank) komt dit neer op een afwijking van 9,5 urn.
Voor een systeem met een gewenste nauwkeurigheid kleiner dan 1 urn
is dit dus een aanzienlijke fout.

Doordat van de optoscanner echter de fotocel-groepen niet
tegelijk worden uitgelezen (zoals bij een c.c.d.-camera) maar
sequentieel, wordt het vrij moeilijk een 'mental model' van de
optoscanner te vormen. Gezien de complexiteit van dit probleem en
de verwachting van de grootte van de dynamische fout die erdoor
wordt veroorzaakt, is aan dit aspect hoofdstuk 5 gewijd.

Ladingseffecten

Bij deze foutenbron wordt de mogelijkheid bedoeld dat een
bewegende OQ005 minder lading zou laten weglekken of dat de
capaciteit van de lichtcel in die situatie verandert. Van derge
lijke effecten zijn er geen die aannemelijk zijn op te treden en
het ontladen te belnvloeden.

Middelingseffecten

Afhankelijk van de bewegingsrichting zal gemiddeld het verschil
in hoeveelheid lading tussen aangrenzende cellen toe- of afnemen.
Bij toenemende frequentie van het MS-signaal zal meer lading
tussen naburige cellen worden uitgewisseld. Hierdoor zal bij
hogere MS-frequentie de amplitude iets afnemen. De invloed op de
positie-bepaling van een geringe amplitude-verandering wordt
uitgebreider besproken in paragraaf 4.2.2.3. De invloed hiervan
is echter zeer klein.
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Arnplitudeverandering

Zolang de snelheid van de meetkop onder de 33 m/min blijft (=
halve steek per 9 scanperioden), zal altijd minstens een fotocel
groep de volle 9 scanperioden "licht" zien en en zal er ook
minstens een zijn die 9 scanperioden lang "donker" zien. De maxi
male snelheid waarvoor het meetsysteem gespecificeerd is, is 30
m/min dus aan deze voorwaarde is altijd voldaan. De amplitude zal
door dit effect dus niet worden aangetast. In het bovenstaande is
de invloed van de optiek en middelingseffecten binnen de opto
scanner buiten beschouwing gelaten.

4.2.2. De filters

4.2.2.1. Inleiding

In fig. 4.-2 is het blokje 'filters' uit fig. 4.-1 nader gespeci
ficeerd.

CHEBYSHEV-
~

CLC-
~

C~~H~- ,. HOOGDOORLAAT-
~

LAAGDOORLAAT- 4A~R

FILTER FILTER FILTER FILTER FILTER 'OMPARATC~

Fig.4.-2 De filters in het MK IV-meetsysteem.

De beide aktieve laagdoorlaatfi1ters zijn 2e orde Chebyshev
filters en hebben een karakteristiek met een rimpel van 1 dB en
een kantelfrequentie van 2,36 kHz. Dit is de frequentie van het
MS-signaal bij een snelheid van 30 m/min tegen het referentie
raster in. Deze filters hebben voornamelijk tot doel de 10e
harmonische van de RS-frequentie weg te filteren en ruis te
onderdrukken. De 10e harmonische is karakteristiek voor de opto
scanner. Het CLC-filter dient ter onderdrukking van de storings
pieken die in de kabel zijn ontstaan. Het hoogdoorlaatfilter is
passief en van de Ie orde, de kante1frequentie ligt bij 16 Hz.
Dit filter moet het systeem ongevoelig maken voor schommelingen
in de DC-component van het MS-signaal. Van het Ie orde passieve
laagdoorlaatfilter ligt de kantelfrequentie bij 7,23 kHz. De
functie van dit filter is het onderdrukken van de ruis aan de
ingang van de comparator, waar de bepaling van de nuldoorgangen
plaatsvindt.

In het navolgende worden achtereenvolgens de aspecten besproken
waardoor deze filters de plaatsbepaling kunnen belnvloeden.
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4.2.2.2. Fasedraaiing

Bij de theoretische analyse van de invloed van de fasedraaiing
door de filters treedt een probleern op bij het interpreteren van
de fasekarakteristiek van aIle filters in cascade geschakeld (zie
figuur 4.-3).
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Fig.4.-3 Fasedraaiing van aIle filters in cascade
geschakeld.

In fig.4.-3 is aangegeven welke waarden de frequentie van het MS
signaal kan aannernen. Te zien is dat bij verandering van de
snelheid de fasedraaiing door de filters enigszins niet-lineair
verandert. Door deze fasedraaiing van het MS-signaal zal de
ligging van de nuldoorgangen ook veranderen en zal de positie
bepaling dus worden be!nvloed.

In het geval van het MK IV-rneetsysteern kan echter Fourier-analyse
niet direct worden toegepast omdat daarbij wordt uitgegaan van
een harmonisch signaal dat oneindig lang bestaat en dus geen
andere frequentiecomponenten bevat. Voor de positie-bepaling is
echter de invloed van de filters bij veranderende snelheden (dus
veranderende frequenties) juist van belang. Aan bovenstaande
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aanname wordt dus door het meetsysteem niet voldaan. Van een
ideaal harmonisch signaal kan ook niet bepaald worden of na het
passeren van bijvoorbeeld een fasedraaier het ingangssignaal
t.o.v. het uitgangssignaal vertraagd is of versneld: deze
begrippen hebben bij dergelijke signalen geen betekenis. zie ook
[lit. 2,3,4]. Als H(jw) de overdrachtsfunctie is van aIle filters
bijeen dan kan uit Arg{H(jw)} niet exact de invloed op de
dynamische fout worden bepaald.

De fout tijdens bewegen kan echter worden benaderd als voIgt:
Ga uit van de resetfrequentie Freset: de frequentie van het MS
signaal bij stilstaande opnemer. Beschouw de fasekarakteristiek
van de filters in een omgeving van Freset als de superpositie van
een constant delay en een resterende fasedraaiing (zie figuur 4.
4). Een constant delay wordt in een fasekarakteristiek
voorgesteld door een rechte door de oorsprong. Voor een
fasedraaiing PHI bij een sinusvormig signaal met periode T geldt
namelijk:

Tdelay = T * PHI/360

Het constante delay wordt hierbij zo gekozen dat bij stilstaande
meetkop de zogenaamde resterende fasedraaiing gelijk aan 0 graden
is. We nemen de positie bij stilstand namelijk als referentie
voor de positiefout tijdens bewegen. Vanwege het verloop van de
polariteit van de resterende fasedraaiing zal deze in beide
bewegingsrichtingen de positie-fout vergroten.

.1
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FASE

FREQUEHTI~
I F$1: i 1st....nci

TOTALE

FASEDRAAIIHG
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I ~FSit. i 1st.and
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tH ET-LlliEAI RE

COt1POliDlT

Fig. 4.-4 Het opsplitsen van de fasedraaiing in een delay
en een resterende fasedraaiing.

De constante delay zal een positie-fout tot gevolg hebben waar
voor geldt:

POS.FOUTl = Tdelay * snelheid.
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In fig. 4.-5 is weergegeven aan de hand van een comparator met
een delay TAU hoe door vertraging van het MS-signaal een
positiefout kan ontstaan.

Uit de manier waarop in het meetsysteem de verplaatsing wordt
bepaald uit de lengte van de perioden van het MS-signaal, kan
worden afgeleid dat de resterende fasedraaiing PHI rest een fout
zal veroorzaken waarvoor geldt:

POS.FOUT2 = (PHIrest/360) * Tms/1E-7 urn

Hierin is Tms de periodetijd van het MS-signaal.

+
POSITIE

TIJD _

Fig.4.-5 Positie-fout door een delay-operatie op het MS
signaal.

In bijlage 4 is in tabelvorm weergegeven de positiefout t.g.v.
fasedraaiing bij verschillende snelheden. Uit de tabel blijkt dat
er een relatief kleine asymmetrie is in het verloop van de
positiefout voor de beide bewegingsrichtingen. Bij een snelheid
van 6000 m/min. (een vrij hoge bewegingssnelheid voor een
freesbank) bedraagt deze asymmetrie slechts 0,7 urn.

4.2.2.3. Amplitudeverandering

In principe kan door een "zeer snelle" amplitudeverandering - bij
gelijkblijvende frequentie - een tijdelijke nulpuntsverschuiving
optreden: dit levert dus een positiefout (zie fig.4.-6). Deze
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amplitudeverandering kan o.a. worden veroorzaakt door het verloop
van de filterkarakteristieken.
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Fig.4.-6. Nulpuntsverschuiving door abrupte verkleining
van de amplitude.

In fig.4.-6 is te zien dat op deze manier de nuldoorgang te laat
zal optreden. Om een bovengrens te bepalen voor de fout die ten
gevolge van filtering ontstaat door de amplitude-verkleining bij
hogere frequenties, is de maximale frequentieverandering in een
periode van het meetsignaal bepaald en is de bijbehorende totale
amplitudeverandering vanaf het begin van de periode ingegaan.
Hierbij is uitgegaan van een versnelling van 50 m/s A 2: dit is 1e
maximale versnelling waarvoor het meetsysteem nog gegarandeerd
wordt correct te werken. Deze situatie komt overeen met een niet
continu verloop van de snelheid van de opnemer en is slechts
gebruikt voor het berekenen van de fout in worst case. Bij nadere
analyse bleek (voor de situatie van fig.4.-G) vertraging van de
nuldoorgang echter te worden overstemd door het effect van de
hogere frequentie: hierdoor wordt de richtingsco~efficient in de
oorsprong juist groter (door de amplitudeverandering werd deze
verkleind).

Resultaat (na enige berekeningen): bij plotselinge frequentie
verandering zal door de filtering netto een nulpuntsverschuiving
optreden die maximaal een afwijking van 0,3 urn tot gevolg heeft.
De afwijking is echter tijdelijk: als de frequentie weer constant
is, zal deze foutenbron verdwenen zijn. Gezien de aannamen die
zijn gedaan bij de worst case, zal de werkelijke fout waarschijn
lijk minstens een orde-grootte kleiner zijn.
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4.2.2.4. Verandering van de DC-component

Een eventueel optredende verandering van de dc-component van het
MS-signaal zou door het hoogdoorlaatfilter ge~limineerd moeten
worden. De responsi_ van een eerst, orde hoogdoorlaatfilter op
een eenheidspanningsstap is l-exp(-t/TAU) met TAU = R*C. Voor het
gebruikte RC-filter geldt dat TAU = 10 ms (kantelfrequentie = 16
Hz) • Bij een frequentie van het signaal van 1.57 kHz komt deze
tijdconstante overeen met 15 perioden van het meetsignaal: m.a.w.
een dergelijke afwijking zal vrij lang invloed uit blijven
oefenen. In fig.4.-7. is dit effect grafisch weergegeven, hierbij
is gebruik gemaakt van het feit dat superpositie van een signaal
op een sinusvormig signaal wat de positie van de nuldoorgangen
betreft een zelfde effect heeft als superpositie van dit signaal
op de drempel van de comparator.

t
V

Fig.4.-7 Invloed van een spanningsstap in het meetsignaal op
de ligging van nuldoorgangen.

Na uitsterven van de stapresponsie blijft geen
(relatief grote) fout die in de eerste periode
daarna in steeds kleinere stukjes te niet gedaan.

fout over: de
onstaat wordt

Wat betreft de grootte-orde:
Een verandering van de dc-component van 1% (ongeveer 25 mV) komt
overeen met een faseverschuiving van 0.5 graden: dit veroorzaakt
bij de eerstvolgende nuldoorgang een fout van maximaal 1 urn.

Omdat de laagste frequentie van het MS-signaal 787 Hz bedraagt,
kan overwogen worden de kantelfrequentie van het laagdoorlaat
filter te verhogen tot bijvoorbeeld 100 Hz. Hierdoor zal TAU
ongeveer gelijk worden aan 2,5 perioden van het reset-signaal.

4.2.2.5. Niet lineaire opamps

De in de filters gebruikte opamps hebben een tijdconstante (TAU =
4,0 ms). Indien deze bij de berekeningen in beschouwing wordt
opgenomen, blijkt deze de grafieken van de filters slechts zeer
weinig te veranderen in het voor het meetsysteem relevante gebied
van het frequentiespectrum. Voor de berekeningen uit paragraaf
4.2.2.2. hoeft deze grafiek dan ook niet aangepast te worden.
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4.2.2.6. Metingen

Er zijn metingen uitgevoerd aan de frequentie-fasekarakteristie
ken van de filters. De meetresultaten weken hierbij minder dan 2
graden af van de theor~tisch verwachte ~. ~arden.

I.v.m. de
filter kan
verandering
hiervan de
zijn.

invloed die de tijdsconstante van het hoogdoorlaat
hebben op de responsie van het meetsysteem op een
van de dc-component van het MS-signaal, is ook
waarde gemeten. Zoals berekend bleek deze 10 ms te

4.2.3. De sample/hold-schakeling

Zoals besproken in paragraaf 3.3.2. bevindt zich in de meetkop
een circuit waarvan de werking die van een nulde-orde-houd cir
cuit benadert. Vanwege de tijd nodig voor het ontladen van de
condensator is de pulsbreedte echter niet een hele scanperiode
maar zeven tiende deel ervan (zie ook fig.3.-9).

Voor een analytische beschrijving is deze schakeling te
beschouwen als een puls-amplitude-modulator met vaste pulsbreedte
P en periodetijd T. Hiervoor kan de impulsresponsie geschreven
worden als:

h(t) = u(t) - u(t-p) u(t) = eenheidstapfunctie

Voor het frequentie-domein volgt daaruit:

H(jw) = 1 - exp(-jwP)
jw

= 2*exp(-jwP/2) * (exp(jwP/2)-exp(-jwP/2)]
2jw

= 2 * sin(wP/2) * exp(-jwP/2)
w

= p * sin(wP/2) * exp(-jwP/2)
wP/2

Hierbij hebben de eerste twee factoren alleen invloed op de
amplitude. De laatste factor duidt echter op een vertraging in
het tijddomein ter grootte P/2.

In de meetkop wordt de schakeling gebruikt met P = 0,7 * Tscan.
Volgens bovenstaande heeft deze schakeling dus een delay van het
meetsignaal tot gevolg van 0,35 * Tscan. De hierdoor veroorzaakte
fout tijdens bewegen is dan 0,35 * Tscan * snelheid.
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4.2.4. Trilling van optiek en liniaal

Indien het MK IV-meetsysteem in bijvoorbeeld een freesmachine
wordt gemonteerd, zal door bewegen van de machine de opnemer
t.o.v. de vrij lange liniaal gaan trillen. Aspecten die invloed
hebben op de mate van trillen zijn: lengte, ophanging en stugheid
van de liniaal en keuze van het bewegend opgestelde onderdeel van
het meetsysteem.

Wat betreft de eerste aspekten kan gezegd worden dat het gunstig
is dat de liniaal kort, licht en stug is. Van de ophanging kan
gezegd worden dat deze vooral de trillingen in longitudinale
richting van de liniaal moet onderdrukken daar deze direct een
positie-fout opleveren. Trillingen van de liniaal in transversale
richting zullen weliswaar minder invloed hebben maar het is zeker
gunstig deze tot een minimum te beperken. Door een goede
uitlijning van de kop t.o.v. de liniaal kan de invloed van
trillingen op de positie-fout waarschijnlijk geoptimaliseerd
worden: zie hiervoor ook het installation manual van het 2580
meetsysteem [lit. 5]. Bovenstaande maakt het aannemelijk dat het
gunstig is, vooral de wat langere linialen uit de PE 2480 serie
op meerdere plaatsen te fixeren dan aIleen begin- en eindpunt.

Bij het ontwerpen van een freesmachine kan wat betreft de montage
van het meetsysteem gekozen worden of de liniaal op een bewegende
slede wordt gemonteerd en de opnemer op de machine zelf of
andersom. Daar de slede lichter is dan het overige deel van de
freesmachine zal bij bewegen deze slede harder trillen dan het
gefixeerde deel van de freesmachine. Verder is het zo dat de
opnemer van het MK IV-meetsysteem veeI stugger op de machine
gemonteerd kan worden dan de liniaal. Hieruit voIgt dat bevesti
ging van de meetkop op de slede van de freesbank en de liniaal op
het gefixeerde deel de gunstigste keuze is. In het installation
manual [lit. 5] wordt dit ook als beste alternatief genoemd.

In de praktijk (bijvoorbeeld de MAHO-freesmachine waarop de
metingen voor dit onderzoek zijn uitgevoerd) blijkt het echter
voor te komen dat een liniaal van ongeveer 80 cm slechts met de
uiteinden gefixeerd wordt op de slede. Bovendien is de bevesti
ging zodanig - waarschijnlijk i.v.m. de instelling van het
referentiepunt - dat trillingen in de longitudinale richting
slechts zeer zwak gedempt zullen worden.

Gezien het feit dat het optreden van de trillingen van toevallige
aard zal z~Jn en omdat bij v~rdere analyse van dit probleem
voornamelijk theorie~n uit de optica en mechanica een rol zullen
spelen, is verder geen aandacht aan deze foutenbron besteed. Het
uitvoeren van metingen waarbij de overdracht van trillingen van
de machine op de liniaal wordt bestudeerd, zal in de toekomst
zeker nuttig zijn en kunnen resulteren in goed onderbouwde
adviezen in het installation manual.
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4.2.5. Vergroting~ de invloed van statische foutenbronnen

Indien de opnemer t.o.v. de liniaal vanuit stilstand van positie
A naar positie B gaat en ook daar weer stilstaat, zal door het
meetsysteem bij het bepalen van de afstand B-A een fout worden
gemaakt. Deze fout is onafhankelijk van het gedrag van het meet
systeem tijdens bewegen en wordt voornamelijk bepaald door de
nauwkeurigheid waarmee het meetsysteem binnen een steek kan
interpoleren. Deze fout wordt daarom ook wel de statische fout
van het meetsysteem genoemd. De component hiervan die periodiek
is met de liniaalsteek (635 urn) wordt aangeduid met interpolatie
fout.

Vervuiling

Bet meetsysteem kan door vervuiling op twee manieren beinvloed
worden. Bij vervuiling van de liniaal door druppels olie treedt,
gezien vanuit de optoscanner, optische vervorming van de liniaal
Ope Door deze vorm van vervuiling kan een positie-fout ontstaan
[lit. 6]. Van deze foutenbron wordt echter verwacht dat hij bij
beweging geen grotere fout zal veroorzaken.

Indien de liniaal wordt bedekt door een laagje vuil dat de
reflectie vermindert, zal de amplitude van het signaal verkleind
worden. In dat geval treedt er echter geen fasedraaiing Ope
Indien echter tijdens bewegen een gebied met slechte reflectie
wordt gepasseerd, kan doordat de amplitude van het signaal
afneemt, een nuldoorgang verschoven worden waardoor een positie
fout ontstaat (zie fig.4.-6).
Wat betreft de richting van de fout: als de reflectie plotseling
af zal nemen treedt de nuldoor~ang te laat op wat overeenkomt met
een verplaatsing met het referentie-raster mee. De grootte van de
fout zal waarschijnlijk nihil zijn. Ten eerste verloopt de over
gang tussen de gebieden met verschillende reflectie nooit abrupt
en ten tweede zorgt de integratie over de 9 scanperioden in de
optoscanner ook voor afvlakking van de overgang.

Kwaliteit van de liniaal

Afwijkingen in de afmetingen van de rastersteek op de liniaal
zullen tijdens beweging geen grotere invloed hebben dan bij
quasistatische metingen. Wat betreft vermindering van de reflec
tie door de liniaal t.g.v. een produktiefout geldt hetzelfde als
de redenering in de vorige alinea.

Lichtbron ~ optiek

Niet homogene belichting en verschillen tussen de 10 fotocel
groepen kunnen tot uiting komen in de interpolatie-fout [lit. 1].
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De grootte hiervan varieert per meetkop maar ligt meestal
orde van 0,5 urn. Van deze fout wordt echter niet verwacht
invloed tijdens bewegen groter zal worden. Tijdens bewegen
interpolatie-fout als ruis op de positiebepaling naar
komen.

4.2.6. De quantisering

in de
dat de
zal de
voren

Bet bepalen van de grootte van de burst waaruit de verplaatsing
wordt berekend, komt overeen met de wiskundige trunc-functie. Voor
de grootte van de burst geldt:

BURST = TRUNe { ABS(Trs - Tms)/lE-7 }

Bierin is Trs = periodetijd van resetsignaal.
Tms = periodetijd van MS-signaal.

Gezien de resolutie van 0,1 urn en de manier waarop in de software
met de afgeronde counterwaarden wordt gerekend volgt dat de
hierdoor gemaakte fout kleiner is dan 0,1 urn.

Kleine afwijkingen van de frequentie van de masterclock hebben
geen invloed op de positie-bepaling aangezien alle signalen
(reset-, scansignaal, klokingangen van oneshot-counters) daaruit
worden afgeleid.

4.2.7. De besturingssoftware

Tijdverschil tussen uitlezen van assen

In de TDU gebeurt het uitlezen van de counters voor berekening
van de positie niet gelijktijdig. Bierdoor wordt bij het bewegen
van bijvoorbeeld een freesmachine de positie van de freeskop (x-,
y- en z-coOrdinaat) niet correct berekend. Tussen het uitlezen
van de counters van twee opeenvolgende assen voert de micro
processor 3 instructies uit overeenkomend met een vertraging van
5 us.

Eventueel kan er ook een operating system interrupt optreden
tussen het uitlezen van de assen. Dit zijn dan interrupts die
veroorzaakt worden door bijv. het keybord of de timer. Bet moment
waarop deze interrupts optreden is niet voorspelbaar maar in
geval van optreden ervan zal de vertraging zeker groter zijn dan
5 us. In de software zou echter door enable en disable commando's
de tussenkomst van deze interrupts kunnen worden voorkomen.
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correctie~ beweging

De extrapolatie die wordt uitgevoerd om de afgelegde weg geduren
de de laatste niet complete MS-periode uit te rekenen (zie para
graaf 3.3.3.), gaat uit van een constante snelheid over twee
perioden van het MS-signaal. Indien we een lineair verloop van de
snelheid veronderstellen kan voor de gemaakte fout die wordt
gemaakt door deze extrapolatie worden afgeleid:

dp = 1 * (-dv/dt) * Trs
A

2 (0< 1 <1)

Bierbij geeft 1 de plaats aan binnen de periode waarin het MS
signaal bemonsterd wordt. Bet '-'teken geeft aan dat bij
versnelling een te kleine en bij vertraging een te grote
verplaatsing wordt berekend.

Correctie voor in-burst samplen

Bij samplen binnen een burst wordt of de laatste incomplete burst
weer van de counters afgetrokken (waarbij geen fout kan optreden)
of de burst wordt compleet gemaakt m.b.v. de voorgaande burst
(aanname van constante snelheid, hier kan een fout optreden). De
fout die bij deze burstcorrectie wordt gemaakt werkt in dezelfde
richting als de fout door extrapolatie (zie hierboven). Bet
blijkt echter dat in het eerste geval (geen burstcorrectiefout)
'achter' in een periode van het MS-signaal wordt gesampled
(rnaxirnale extrapolatie fout) terwijl in het tweede geval (weI
burstcorrectiefout) 'voor' in de periode wordt gesampled (kleine
extrapol.fout). De beide fouten zijn van dezelfde aard en er kan
daarorn bij goede benadering gezegd worden dat bij samplen in een
burst de maximale extrapolatiefout wordt gemaakt (1=1).

4.2.8. De kabel

4.2.8.1. Analyse

De gebruikte kabel tussen meetkop en TDU (fabrikant Kromber &
Schuber) heeft volgens de specificaties een capaciteit van 120
pF/m en een weerstand van 26 mOhm/m. De lengte van deze kabel kan
afhankelijk van de toepassing vari~ren van enkele meters tot 100
meter. Gezien de invloed die fasedraaiing op de dynamische
positie-fout kan hebben, is onderzoek gedaan naar de fasedraaiing
die het MS-signaal ondervindt van de kabel.

Deze kabel is beschouwd als een transmissielijn en hiervan zlJn
de transmissielijn-vergelijkingen opgesteld waarop een volledige
harmonische analyse is toegepast (situatie waarbij in geval
van niet-karakteristieke afsluiting de teruggekaatste golf in
beschouwing wordt genomen). Zie ook [lit. 7].
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uit de berekeningen blijkt dat de huidige afsluiting van de kabel
(ingangsimpedantie van Chebyshev-filter) niet-karakteristiek is.
Bij berekeningen bleek dat bij gebruik van een kabel van 3 m de
maximale fout door fasedraaiing 3,SE-6 urn bedraagt, bij 100 m
7,6E-3 urn. De amplitudeverandering is slechts lE-4 dB. In bijlage
5 staan de tabellen van de fasedraaiing door de kabel bij ver
schillende kabellengten en al of niet karakteristiek afgesloten.
De afwijkingen veroorzaakt door fasedraaiing en amplitude
verandering in de kabel lijken te verwaarlozen te zijn. Indien de
kabel karakteristiek wordt afgesloten onstaat bij 100 m kabel een
fout van 0,3 urn door fasedraaiing. Deze grotere fasedraaiing kan
waarschijnlijk verklaard worden doordat de karakteristieke
afsluiting een kleinere impedantie heeft dan de huidige
afsluiting.

Bet verschijnsel van overspraak op de kabel is moeilijker te
beschouwen vanwege het meer stochastische karakter van deze fou
tenbron. De invloed van de overspraak op de kabel van het reset
signaal op de statische fout is echter al gebleken [lit. 1].

4.2.8.2. Metingen

Bij metingen die gedaan zijn aan de meetsysteem-kabel kon in het
voor het meetsysteem relevante gebied geen fasedraaiing of
demping worden geconstateerd. Dit lijkt de theoretische resulta
ten uit bijlage 5 (zeer kleine belnvloeding van fase en
amplitude) te bevestigen.

4.2.9. De comparator

4.2.9.1. Analyse

Zoals te zien is in fig.4.-l is de comparator de laatste schakel
voor de digitale verwerking van het MS-signaal. De periode-tijd
berekening wordt uitgevoerd m.b.v. de flanken van het bloksignaal
uit de comparator. Een gedrag van de comparartor anders dan dat
van een ideale comparator zal direct een fout veroorzaken in de
positie-bepaling. De gebruikte comparator kan door de volgende
eigenschappen de positie-bepaling belnvloeden.

Constante vertraging door de comparator

Tussen een nuldoorgang van het ingangssignaal en het omklappen
van het uitgangssignaal bevindt zich een delay. Men kan ervan uit
gaan dat dit delay is opgebouwd uit een constante component en
een component die varieert met het ingangssignaal (zie volgeride
alinia). uit de datasheet van de gebruikte comparator LM 339
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blijkt dat genoemde constante component van het delay zeker
kleiner moet zijn dan 1,3 us. Dit delay geeft een positiefout die
recht evenredig is met de snelheid: pos.fout = delay*snelheid.
Bij een gangbare snelheid van 2 m/min. heeft deze bovengrens van
1,3 us delaytijd slechts een fout tot gevolg van 0,04 urn.

Bet opamp-gedrag ~ de comparator

Bij het omslagpunt vertoont de genoemde comparator het gedrag van
een operationele versterker. De versterkingsfactor varieert hier
bij van 50.000 tot 200.000. Dit gedrag kan de vari~rende compo
nent van het delay veroorzaken.

Bij de digitale verwerking van het blokvormige signaal wordt
uitgegaan van de logische niveaus Vl=0,8 V en Vh=2,0 V. Door de
eindige versterkingsfactor zal bij een sinusvormig ingangssignaal
met een hogere frequentie (en dus met steilere flanken) de
uitgang van de opamp eerder het nieuwe logische .liveau bereiken
dan een signaal met lagere frequentie. Voor de worst case kunnen
de volgende positie-afwijkingen worden berekend t.o.v. stilstand:
- Bij de minimale frequentie van het MS-signaal (uitgangssignaal

van de optoscanner) 787 Hz: + 0,008 urn.
- Bij de maximale frequentie van het MS-signaal 2,36 kHz: -0,003

urn.

De open-collector vertraging

Een nadeel van de gebruikte comparator is dat deze een open
collector uitgang heeft. Doordat
de uitgang belast is met een aantal weerstanden en condensatoren
zal bij sperren van de transistor aan de uitgang de uitgangsspan
ning stijgen volgens een e-macht. De hierdoor onstane vertraging
blijkt echter maximaal 80 ns te bedragen. Bij een snelheid van 2
m/min. komt dit overeen met een positiefout van 2 nm.

Invloed van de positieve terugkoppeling

Om te voorkomen dat de uitgang van de
per nuldoorgang zal omklappen t.g.v.
de uitgang van de comparator d.m.v.
'+'ingang teruggekoppeld (zie figuur

comparator meerdere keren
ruis op het MS-signaal, is
een condensator naar de
4.-8).

Bierdoor zal de '+'ingang bij omklappen van de uitgang tijdelijk
positiever of negatiever worden gemaakt om terugklappen te
voorkomen. Er is hier dus sprake van een tijdelijke hysterese.

Voor de eerst volgende nuldoorgang moet de condensator weer
totaal ontladen zijn om de juiste plaats van de nuldoorgang te
bepalen. In het slechtste geval (hoogste frequentie van MS
signaal, dalende flank aan ingang van comparator) kan door het
niet geheel ontladen zijn van de condensator een positiefout
ontstaan van 4E-05 urn.

40



+SlJ

nS-signaa.l

F:3
4]<7

:>-_......__...... U'J.

Rl R2
l)r -eo f --i]:;::l}.:J:1]i6J----<l~__[i8!1tk:§:e.J---I t--.....

Fig.4.-8. Terugkoppe1ing van de uitgang van de comparator
naar de '+'ingang.

4.2.9.2. Metingen

Bij metingen waarbij zowe1 een osci11oscoop a1s een counter zijn
gebruikt kon geen frequentie-afhanke1ijk delay worden gevonden.
De constante vertraging van de comparator was 1 a 2 us (aanwezig
heid van ruis tijdens het meten maakte een nauwkeuriger schatting
niet moge1ijk). Voor de tijdconstanten van de tijde1ijke
hysterese-schake1ing werden de tijdsconstanten gevonden die
vo1gens fig. 4.-8 verwacht konden worden.

4.2.10. Overspraak

In de TDU, waar de digita1e verwerking p1aats vindt, kan over
spraak van SOOjS90-signa1en de 1igging van de nu1doorgang beln
v1oeden. SOOjS90-signa1en bevatten net a1s het MS-signaa1
informatie over de positie van een opnemer. Deze signa1en worden
o.a. door roterende opnemers gebruikt. In de TDU kan de situatie
optreden dat een meetsysteem aanges10ten op een andere as de
verp1aatsingen weergeeft d.m.v. SOOjS90-signa1en. A1s gevo1g van
deze overspraak konden voorheen fouten tot 1 urn ontstaan. Door
betere layout van de printen van de TDU en ontkoppe1ing van de
signa1en is aan deze situatie a1 vee1 verbeterd. Toch veroorzaakt
de aanwezigheid van een bewegende SOOjS90-opnemer nog enige extra
afwijkingen (tot 0,2 urn) bij sti1stand van de MK IV-opnemer.
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4.2.11. Korte storingen

Bij tijdelijke verandering van de frequentie van de nuldoorgangen
van het MS-signaal ten gevolge van een storing zal een verplaat
sing worden geregistreerd: de ontstane fout zal niet altijd
verdwijnen aan het einde van de storing. Dergelijke storingen
kunnen ontstaan door ruispieken met een dusdanige amplitude dat
extra nuldoorgangen ontstaan. Omdat elke twee nuldoorgangen
worden beschouwd als een periode van het MS-signaal zal door deze
ruispieken een positiefout van een geheel aantal rastersteken
(635 urn) ontstaan.
Bij een storing (bijv. ruis) die maar een of enkele nuldoorgangen
verlegt, is de fout verdwenen bij de eerste correcte nuldoorgang.
Bij de bewegingsextrapolatie wordt deze fout doorgerekend over de
te extrapoleren periode: in het slechtste geval kan deze fout dus
verdubbeld worden. Deze storingen hebben echter weer een niet
voorspelbaar karakter waardoor de invloed van dergelijke storin
gen moeilijk is in te schatten. In de software kan hiervoor
gecorrigeerd worden door de lengte van de huidige burst te verge
lijken met de vorige: het verschil tussen deze twee moet altijd
kleiner zijn dan een zekere maximale waarde. Deze waarde wordt
bepaald door de maximale versnelling die de meetkop kan onder
vinden van de machine waarop hij gemonteerd zit. Voor praktische
toepassing van dit principe moet erop gelet worden dat deze
maximale waarde afhankelijk is van de beweging/bewerking die door
de machine wordt uitgevoerd.

Om de aktuele versnelling (of ruispiek) goed te kunnen bepalen
zal bij deze meting gebruikt moeten worden gemaakt van de waarden
van de laatste twee bursts. Tussen twee opeenvolgende bursts zal
de correlatie het grootst zijn: deze zijn ook het meest geschikt
om de aktuele situatie van het meetsysteem te bepalen. Op dit
moment kan echter in het meetsysteem aIleen de laatste burst van
elke latch-periode (15 ms = ca. 24 RS-perioden) worden uitgele
zen. Bij metingen op een freesbank (zie paragraaf 4.4) zijn
versnellingen van 1,5 m/s A 2 gemeten: dit komt overeen met een
verandering in de snelheid van 1,59 steken/RS-periode. M.a.w. in
deze situatie kan het optreden van een extra nuldoorgang ten
gevolge van een ruispiek niet worden gedetecteerd. De controle op
het optreden van een foutieve nuldoorgang zal in een aantal
situaties moeten worden geblokkeerd. Er kan overwogen worden de
hardware van de Tripple Drive Unit zo aan te passen dat ook de
een-na-laatste burst van elke latch-periode uitgelezen kan
worden.

4.3. Overzicht van de dynamische-footenbronnen

In tabel 4.-2 zijn de hiervoor besproken dynamische foutenbronnen
naast elkaar gezet. Van elke foutenbron staat het gedrag op een
aantal relevante punten vermeld. Waar nodig voIgt hieronder voor
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de verschillende categorie~n een toelichting:
Orde van grootte: Boe groot is de invloed van de foutenbron

op de positiebepaling. Bij een fout evenredig
met de snelheid is uitgegaan van een snelheid
van 2000 rom/min: een voor een freesbank
gebruikelijke maar hoge snelheid tijdens
bewerken. Van sommige fouten is aIleen de
worst case gegeven.

Aard Grootheden waar foutenbron van afhangt
(eventueel evenredig mee is).

Blijvende afwijking: Geeft aan of en onder welke voorwaarde
de dynamische fout verdwijnt.

Systematisch/toevallig: Is het gedrag van de foutenbron
voorspelbaar wat betreft grootte en moment van
optreden?

Opmerkingen/oplossingen: Bier wordt indien nodig een aan
vulling gegeven op de vorige categorie~n en
mogelijkheden om de foutenbron te bestrijden.
De methoden om deze foutenbronnen te elimi
neren worden in volgende hoofdstukken
besproken.

Uit de kolom van de categorie 'orde van grootte' komt naar voren
dat bij het MK IV-meetsysteem twee systematische foutenbronnen in
het dynamische gedrag overheersen. De vertraging van de opto
scanner en de fasedraaiing door de filters veroorzaken ieder
ongeveer de helft van de dynamische fout van het meetsysteem. De
fout t.g.v. de systematische foutenbronnen die hierna overblijven
zijn allen minstens een factor 10 kleiner. De grootsten hiervan
zijn de sample/hold-schakeling in de meetkop en het tijdverschil
tussen het uitlezen van de assen.
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4.4. Metingen met het MK IV-meetsysteem

Met het MK IV-meetsysteem z1Jn metingen uitgevoerd om de theore
tische resultaten wat betreft de grootte van de totale dynamische
fout en de verdeling ervan over de verschillende foutenbronnen te
toetsen. Om de uitgevoerde bewegingen met het MK IV-meetsysteem
reproduceerbaar te maken, zijn de metingen uitgevoerd op een
numeriek bestuurde freesbank.

4.4.1. Metingen ~~ MABO-freesbank

De bij de metingen gebruikte freesbank is van het type MAHO 700C.
Deze MAHO freesmachine is een voorbeeld van een CNC-machine die
is uitgerust met een Philips meetsysteem en besturing. De machine
heeft 4 beweegbare assen te weten de x-, y-, z- en b-as. De b-as
is een roterende as die het plateau aanstuurt waarop het te
bewerken stuk materiaal wordt gemonteerd. Voor de metingen met
het MK IV-meetsysteem is de z-as gebruikt. Hierop werd een extra
Philips meetkop bevestigd tegenover de daar al aanwezige liniaal
van het Philips meetsysteem van de besturing van de freesbank. Op
deze as werd tevens een Heidenhain MT 101k referentie-meetopnemer
gemonteerd. Het referentie-meetsysteem bestaande uit de genoemde
lineaire opnemer en een interpolator met factor 25 heeft net als
het MK IV-meetsysteem een oplossend vermogen van 0,1 urn (zie
bijlage 7). Een voordeel bij deze metingen is dat het meetsysteem
nu wordt uitgetest op een freesbank waarop het in de praktijk ook
wordt gemonteerd. Tijdens de metingen zijn ook resultaten
gevonden waaruit conclusies kunnen worden getrokken over de
dynamica van de freesbank en de (Philips)-besturing ervan. Hierop
wordt verder ingegaan in hoofdstuk 9.

Bij het opslaan en verwerken van de meetgegevens zijn twee assen
van de TDU gebruikt: een voor het MK IV-meetsysteem en een voor
het referentie-meetsysteem. Met een personal computer zijn de
meetgegevens verder verwerkt en konden grafieken worden gemaakt
van het verschil in de positie-aanduiding door beide meetsystemen
(zie fig. 4.-9). In hoofdstuk 9 wordt aangetoond dat kan worden
aangenomen dat vrijwel het gehele verschil tussen de beide
positie-aanduidingen veroorzaakt wordt door de positie-fout van
het MK IV-meetsysteem.

Om het gedrag van het meetsysteem bij verschillende snelheden van
de opnemer te kunnen bestuderen, zijn voor de freesbank een
aantal besturingprogramma's geschreven. De meest gebruikte
programma's staan hieronder genoemd. Hierbij wordt met F de
snelheid ('feed') van de z-as bedoeld in rom/min.

Programma A: 'Lage snelheden'

Bewegen over 1 cm met achtereenvolgens F = 250,
500, 750, 1000, 1250, 1500 mm/min en terugbewegen
met F = 2000.
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Programma B: 'Hoge snelheden'

Bewegen over 1 em met F = 2000 en twee maal over
2,5 em met resp. F=4000 en F=5000.

~%L%~S

PE2588 h ~.

MEETKOP LMS LMS POSITIE

nu
rNTERPOLATOR ~

HCI~ENH~IN

LJ 2SX --. RMS PMS POSITIE
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PERSONAL
COMPUTER

/

Fig.4.-9 Verwerking van gegevens bij de metingen op de
freesbank.

4.4.2. De meetresultaten

Hieronder staan de meetresultaten samengevat die zijn voort
gekomen uit het onderzoek naar de juistheid van de theorie over
het dynamisehe gedrag van het MK IV-meetsysteem (zie paragraaf
4.2.). Waar mogelijk zijn metingen gedaan om de invloed van
foutenbronnen afzonderlijk te onderzoeken.

Grootte ~ de positie-fout en asyrnmetrie

Theoretiseh kan gezegd worden dat de dynamisehe fout vrijwel
geheel wordt bepaald door 3 delays te weten:

- 4,5 seanperioden door de OQ005
- ca. 4,5 seanperioden door de fasedraaiing van de filters
- 0,35 seanperioden door de sample/hold-sehakeling.

Bij benadering zal de positie-fout gelijk zijn aan:

POSITIE-FOUT = 9,35 * Tsean * snelheid.

De positie-fout zal dus vrijwel reeht evenredig zijn met de
snelheid van de opnemer t.o.v. de liniaal.

In figuur 4.-10
beweging met lage
riehting. Figuur
snelheden.

en 4.-11 zijn de meetresultaten te zien bij
snelheden in resp. negatieve en positieve z

4.-12 geeft de meetresultaten bij hoge
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z-richting.
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Figuur 4.-10 en 4.-11 moeten als voIgt ge!nterpreteerd worden: op
het nul-niveau is steeds gedurende 1 seconde de snelheid gelijk
aan nul. De pieken m~t oplopende hoogt. zijn de positie-fouten
van het meetsysteem bij toenemende snelheden. De hoogste brede
piek wordt veroorzaakt door het terugbewegen van de freesbank
naar de beginpositie. Uit de polariteit van de fout kan worden
afgeleid dat het MK IV-meetsysteem, door de delay's, steeds te
weinig verplaatsing registreert. Te zien is dat bij stilstand de
positie-fout niet steeds gelijk aan nul wordt: er kunnen
variaties optreden tot ca. 0,8 urn. Hierbij moet echter bedacht
worden dat tussen twee niveaus bij stilstand1 cm is afgelegd
door de freesbank. De afwijking tussen de niveaus kan daarom
veroorzaakt zijn doordat de linialen van het referentie
meetsysteem en het Philips meetsysteem t.o.v. elkaar een
afwijking vertonen. Ook de interpolatie-fout van de beide meet
systemen speelt hier een rol. Na het afleggen van een centimeter
bevindt de Philips opnemer zich niet op dezelfde positie binnen
een steek. Een fout die wordt gemaakt bij interpolatie binnen
steek zal hier dus tot uiting komen. De latchperiode van de TDU
was bij deze metingen 84 ms.
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Fig.4.-12 Positie-fout bij hoge snelheden in negatieve z
richting.

in figuur 4.-12 valt het lineaire karakter van de positie
op: in plaats van een plot van de positie-fout had dit in
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goede benadering ook een plot van de snelheid als functie van de
tijd kunnen zijn. Bij deze meting was de latchperiode gelijk aan
13,5 ms.

Hieronder worden de theoretische waarden van de positie-fout en
de gevonden waarden met elkaar vergeleken voor het geval van de
figuren 4.-10. en 4.-11.

Tabel 4.-3 Vergelijking van theoretische resultaten met
gemeten resultaten bij lage snelheden.

TBEORIE METINGEN

Snelheid

Positie-fout

theoretisch
(*)

Positie-fout
bij beweging
in negatieve

z-richting

Positie-fout
bij beweging
in positieve
z-richting

250 (mm/min) 2,5 urn 3,0 urn 2,4 urn
500 5,0 5,0 5,2
750 7,5 8,0 7,6

1000 10,0 10,2 9,8
1250 12,5 12,6 - 12,0
1500 15,0 14,8 - 14,6

-2000 - 19,8 - 20,0 19,8

(*) De theoretische positie-fout
negatieve z-richting vermeld:
snelheden nog te verwaarlozen.

staat hier aIleen
de asymmetrie is

voor de
bij deze

In tabel 4.-4
gemeten waarden
snelheden.

staan
naast

de theoretisch verwachte waarden en
elkaar voor de metingen met de

de
hoge

Tabel 4.-4 Vergelijking van theoretische resultaten met
gemeten resultaten bij hoge snelheden.

Snelheid

2000 mm/min
4000
5000

Positie-fout
theoretisch
negatieve
z-richting

19,7 urn
39,6
49,6

49

Positie-fout
gemeten

19,5 urn
39,0
49,1



!Er zijn ook metingen gedaan als in fig. 4.-12 maar in de
tegenovergestelde richting. De plot van de positie-fout vertoont
echter geen verschil met fig.4.-12. De asymmetrie die theoretisch
door de fase-karakteristiek van de filters veroorzaakt wordt (ca.
0,5 urn bij F = SOOOmm/min) is echter niet waar te nemen. Oit was
ook bij andere metingen het geval.

Zoals uit de tabellen 4.-3 en 4.-4 blijkt, klopt de grootte van
de totale dynamische zeer goed met datgene wat theoretisch
verwacht kan worden. Ook bij andere metingen blijkt dat de
gemeten dynamische fout vrijwel altijd minder dan 0,5 urn
verschi1t met de verwachtingen.

De optoscanner

Zoals al vermeld, wordt verwacht dat de optoscanner een
positiefout zal veroorzaken ter grootte van

POS.FOUT = 4,5 * Tscan * snelheid.

Door nu een ander oscillatorkristal te nemen kan de scanfrequen
tie veranderd worden en daarmee de fout door de optoscanner.

Er zijn metingen uitgevoerd met een masterclockfrequentie van 8
MHz i.p.v. 10 MHz. Hierdoor wordt de positiefout van de opto
scanner met 20% vergroot terwijl de fout veroorzaakt door de
fasedraaiing van de filters slechts weinig verandert. Op deze
manier zal het mogelijk worden een goede schatting te maken van
de absolute grootte van de fout veroorzaakt door de optoscanner.
De resultaten blijken zeer goed overeen te komen met de
verwachtingen: de gemiddelde afwijking is ca. 0,3 urn. Dit is dus
een bevestiging dat de veronderstelling wat betreft het effect
van de optoscanner juist is.

De fasedraaiing door de filters

Om de invloed van de fasedraaiing door de filters te onderzoeken,
zijn metingen gedaan waarbij het aandeel van de filters in de
dynamische fout van het meetsysteem zowel vergroot als verkleind
werd.

In figuur 4.-13 en 4.-14 z1Jn de resultaten te zien van metingen
waarbij in de TDU het Chebyshev-filter is weggelaten. Omdat een
Chebyshev-filter in goede benadering de helft van de dynamische
fout door de filters veroorzaakt, is de dynamische fout bij
weglating ervan aanmerkelijk kleiner. Doordat de ruis in de TDU
nu veel minder wordt onderdrukt is de invloed van de ruis veel
groter geworden.
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Tussen de meetresultaten en theoretische verwachtingen zit gemid
deld een verschil van 0,3 urn. Dit is een sterke aanwijzing dat de
manier waarop de invloed van de fasedraaiing wordt verrekend een
goede benadering is. Ook deze meetresultaten laten echter geen
asymmetrie zien wat betreft de richting van bewegen.

Een mogelijke oorzaak voor het niet zichtbaar zijn van de asym
metrie is het feit dat de manier waarop de invloed van de fase
draaiing op de positie-fout wordt bepaald een benadering van de
werkelijke situatie is. Bovendien is deze asymmetrie zeer klein
(ca. 1% van de totale fout) zodat hij in de grootte-orde ligt van
de ruis en afwijkingen tijdens de metingen. Zoals echter blijkt
uit bovenstaande en andere metingen, is de afwijking tussen de
theoretisch verwachte waarden en de metingen vrij klein (de
gemaakte relatieve fout ligt in orde van 1%).

Trilling van optiek en liniaal

Bij meting bleek dat bij tikken tegen de liniaal het meetsysteem
verplaatsingen registreert tot ca. 5 urn (zie figuur 4.-15). Deze
meting is aIleen uitgevoerd bij tikken in transversale richting
op de liniaal. Om conclusies te kunnen verbinden aan deze meting,
zullen deze metingen echter eerst op beter reproduceerbare wijze
moeten worden uitgevoerd. WeI is gebleken dat tikken tegen de
meetkop geen invloed had op de positie-bepaling: de montage
hiervan is stug genoeg. De invloed van deze trillingen is verder
niet bestudeerd.
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Fig. 4.-15. Afwijking door tikken tegen de liniaal in trans
versale richting.
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De besturingssoftware

De inv10ed van het tijdsverschi1 tussen het 1atchen van de
counters van de verschi11ende assen in de TDU kon door metingen
niet worden aangetoond. De inv10ed hiervan is waarschijn1ijk zo
klein dat deze door de ruis tijdens het meten niet te herkennen
is en het 1ijkt dan ook niet noodzake1ijk de huidige manier van
1atchen van de counters te veranderen.

In figuur 4.-16 is het resu1taat te zien van een meting waarbij
geen correctie voor beweging (zie paragraaf 3.3.3.) is
uitgevoerd. De machine bewoog hierbij met een sne1heid van resp.
250 rom/min en -250 rom/min.
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Fig. 4.-16. Positie-fout van MK IV-meetsysteem bij weg
1ating van correctie voor beweging.

De periodiciteit van de "ruis" op de gemeten positie-afwijking
ontstaat, doordat de afge1egde weg sinds de 1aatste vo11edige
periode van het MS-signaa1 ver100pt voor e1ke 1atchperiode. Bij
ge1ijkb1ijvende frequentie van het meetsignaa1 za1 in het
a1gemeen het moment waarop gesamp1ed wordt, verschuiven in de MS
periode. Hierdoor verandert de 1engte van het interval waarover
de beweging ge~xtrapo1eerd zou moeten worden (zie ook figuur 4.
17). De minima1e positie-fout in fig. 4.-16 is echter groter dan
de positie-fout bij deze1fde sne1heid met correctie voor beweging
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(3,0 urn). De correctie voor beweging veroorzaakt dus geen extra
dynamische fout.

i
V

t latch1 tlatch3
MS-signaal

~

Fig. 4.-17. Verschuiving van het sample-moment in de MS
periode bij gelijkblijvende snelheid.

De kabel

Uit metingen met kabellengten van 3, 20 en 100 meter blijkt dat
de kabel bij deze orde van lengte geen invloed heeft op de
dynamische fout. Ook de hoeveelheid ruis neemt nauwelijks toe.

4.5. Conclusie

- AIle mogelijke bronnen van een positie-fout bij een bewegende
opnemer t.o.v. de liniaal zijn theoretisch geanalyseerd.
Hierbij kwam naar voren dat de optoscanner-uitlezing en de
fasedraaiing door de filters de twee grootste foutenbronnen
zijn. Ieder zijn zij verantwoordelijk voor ongeveer de helft
van de dynamische fout. Van de foutenbronnen die overblijven,
veroorzaakt de s/h-schakeling een dynamische fout die een
factor 10 kleiner is dan die veroorzaakt door de twee grootste
foutenbronnen. De invloed van de overige systematische fouten
bronnen is te verwaarlozen.

- Uit metingen die zijn uitgevoerd aan de foutenbronnen op zich,
kwam naar voren dat verkleining van de tijdconstante van het
hoogdoorlaatfilter de gevoeligheid van het meetsysteem voor
veranderingen in de dc-component van het MS-signaal verkleinen.

- De ophanging van de liniaal kan waarschijnlijk verbeterd worden
zodat de nadelige invloed van trillingen verkleind wordt.

- Uit een theoretische analyse en metingen is gebleken dat de
invloed van de kabel op de dynamische positie-fout verwaarloos
baar is.

- Uit metingen met het MK IV-meetsysteem is gebleken dat de
theoretisch gevonden waarde van de dynamische fout zeer goed
klopt met de gemeten waarde. Ook de theoretische verwachtingen
wat betreft de invloed van de optoscanner en de fasedraaiing
door de filters worden door de metingen bevestigd. De
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asymmetrie voor de bewegingsrichting die theoretisch wordt
verwacht, is niet teruggevonden in de metingen. Oorzaak hiervan
is waarschijnlijk dat het aandeel van de asyrnmetrie bij de
snelheden waarmee gemeten kan worden, vrij klein is.

- Bij het uitvoeren van de metingen bleek dat een bewegende
meettaster die SOO/S90-signalen produceert, bij een stilstaand
MK IV-meetsysteem dat aangesloten is op dezelfde TDU, afwijkin
gen kan geven op de positiebepaling. De situatie is vergeleken
met het verleden weI verbeterd, maar het probleem is echter nog
niet ge~limineerd.

- De invloed op de dynamische fout van het sequentieel latchen
van de counters kan niet worden aangetoond in de metingen: het
lijkt weinig zinvol hieraan in de huidige schakeling wat te
veranderen.
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5. INVLOED VAN DE OFTOSCANNER OF DE DYNAMISCBE FOUT

5.1. Inleiding

Zoals beschreven in het vorige hoofdstuk wlJzen veronderstel
lingen en metingen erop dat de uitlezing van de optoscanner
verantwoordelijk is voor ongeveer de helft van de dynamische
fout. Doordat de fotocelgroepen sequentieel worden uitgelezen,
gedraagt de optoscanner zich anders dan een c.c.d.-camera
[lit. 8, 9]. De analyse van het dynamische gedrag van de
optoscanner is dermate complex dat hieraan dit hoofdstuk gewijd
is.

5.2. Een analytiscbe bescbrijving~ bet gedrag van
de optoscanner

Bij stilstand geeft de optoscanner OQ005 in goede benadering een
sinusvormig signaal af. Ga nu ervan uit dat dit wordt veroor
zaakt door een belichting die ongeveer blokvormig verloopt over
een steek (vanwege de niet-ideale optiek) en anderzijds door
uitmiddeling van lading tussen fotocellen. Indien de meetkop gaat
bewegen veranderen deze effekten nauwelijks (hier is aandacht aan
besteed bij de eerdere globale analyse van het meetsysteem). Je
zou er daarom ook van uit kunnen gaan dat de 'ontladingsfunctie'
sinusvormig over een steek verloopt. Deze 'ontladingsfunctie'
geeft aan hoeveel lading t.g.v. belichting per seconde verdwijnt
per vierkante meter fotocel. Hierbij is men er dan niet in ge!n
teresseerd hoe deze functie tot stand komt.

Ga nu ervan uit dat de ontladingsfunctie er uit ziet als:

O(x)=PSI*(const+sin[x*2*pi/steek])

Hierin is: PSI =constant en [PSI]= C/(s*m
A

2) deze variabele
vertegenwoordigt de belichtingssterkte.

const=constant, met deze variabele is in te stellen
hoeveel lading weglekt ondanks het feit dat een
fotocel niet wordt belicht. Er geldt dat const>=l.
In het ideale geval geldt const=l: er lekt dan
geen lading weg als de fotocel niet wordt belicht.

x = positie van lichtcel boven liniaal.
steek= steekgrootte van liniaal (635 urn).

Voor de spanningspieken aan de uitgang van de OQ005 geldt dat ze
evenredig zijn met de hoeveelheid lading Q die is weggelekt
gedurende de integratietijd. In praktijk is deze integratie tijd
gelijk aan 9 perioden van het scansignaal. Tijdens bewegen wordt
gedurende deze 9 scanperioden een bepaalde afstand afgelegd.
Hierdoor wordt een integratie over de tijd getransformeerd naar
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een integraal over de plaats. Er geldt dat:
b

Q =k* af O(x)dx /(b-a). k = evenredigheidsconstante

Hierin zijn a en b de positie van de fotocel aan resp. begin en
einde van de integratietijd. Hieruit voIgt:

Q =k*{PSI*const +PSI*2*steek*sin[ (b-a)*2*pi ]*sin[ (a+b)*2*pi ]}
(b-a)*2*pi 2 *steek 2 *steek

DC-comp. amplitudeverandering afh.
van snelheid.

periodiek met
pos. binnen steek

Uit bovenstaande voIgt :
- de DC-component is onafhankelijk van de snelheid
- als y=(b-a)*2*pi/(2*steek) dan zal, bij groter wordende

snelheid, y harder toenemen dan sin(y). Daardoor zal bij
grotere snelheden de amplitude afnemen.

- lim sin(y) =1 dus voor v=O geldt Q = k*O(x)
y->O y

Ga nu ervan uit dat de bewegingssnelheid v eenparig is en dat de
lichtcel op t=O aan het begin van een steek staat (dit is geen
beperking). Dan geldt dat
a=v*t b=v*(t-9*Tscan). Tscan is periode van het scansignaal.

Vanwege het verloop van O(x) (zie fig.3) zijn nuldoorgangen van
de AC-component van het uitgangssignaal te verwachten op de
tijdstippen:

Tk = k*0,5*steek/v k = 0, 1, 2, •••

t
o(x)

.. CeltiST

a.5 STEEK 1 STEEK

Fig.5.-1. De ontladingsfunctie.
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Gezien de vorm van de formule voor Q, heeft de AC-component van
het uitgangssignaal een nuldoorgang als

sin[ (a+b)*2*pi
2*steek

= sin[ v(t-4.5*Tscan)*2*pi
steek

=0

Hierdoor z~Jn er nuldoorgangen van de AC-component van het
uitgangssignaal op de tijdstippen:

T'k = k*0,5*steek/v + 4,5 Tscan k = 0, 1, 2, •••

Hieruit blijkt dat, zoals al gevoelsmatig werd verwacht, een
nuldoorgang 4.5 perioden van het scansignaal later aan de
uitgang verschijnt dan te verwachten is t.g.v. de belichting van
de fotocel.

Algemener kan gezegd worden over de fase PHlp van de positie van
een lichtcel binnen een steek en de fase van het uitgangssignaal
PHlu van het uitgangssignaal van die lichtcel als functie van de
tijd:

PHlp = Po + v*t * 2*pi
steek

PHlu = Po + v*(t - 4,5*Tscan) * 2*PI
steek

PHlu - PHlp = - 4,5*Tscan * v * 2*PI
steek

steek
Po

= steekgrootte
= plaats op T=O

Het uitgangssignaal van de optoscanner loopt dus
(4,5*Tscan*v/steek)*2*pi in fase achter op de plaats van de
fotocel boven de liniaal. Dit geldt dus voor de spanningspiekjes
aan de uitgang van OQ005. Als wordt uitgegaan van vrij gladde
interpolatie (door de filters) tussen de spanningspiekjes, zal
bovenstaande ook gelden voor het sinusvormige signaal aan de
uitgang van de meetkop. Dit signaal heeft dan echter ook al een
fasedraaiing ondervonden van de sample/hold-schakeling en de
filters.

5.3. Simulatie van bet gedrag van de optoscanner

5.3.1. Bet simulatie-programma

Om de juistheid te controleren van de theoretische beschrijving
van de optoscanner in de vorige paragraaf is een programma
geschreven voor de simulatie van het gedrag tijdens bewegen.
Hieronder voIgt een beschrijving van het algoritme.
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Stel:
Q = lading in fotocelgroep die weglekt t.g.v. belichting.

Q = fr* PSI * dt = fr* PSI(t) * dt = ft* PSI(p(t)) * dt

Hierin is PSI = belichtingsterkte
p(t) = plaats van fotocelgroep boven de liniaal
k = evenredigheidsconstante.

Bepaal nu de plaats van fotocelgroep x boven je liniaal:

px(t) = Po + v*t + x*steek/l0

Neem nu aan dat de belichting over een steek blokvormig verloopt
en kies PSI(p(t)) als voIgt:

1
1 boven reflecterend stuk liniaal

PSI(p(t) )=
o boven niet-reflecterend stuk liniaal

Oit verloop kan worden bereikt door de wiskundige functie
ROUNO[z] waarbij 0<= z <1 de positie binnen een steek aangeeft.
Voor de lading Qx(t) die is weggelekt uit fotocelgroep x geldt:

~

Qx(t) = f k * Round[ ABS(Po+v*t+x*steek/l0) mod steek ]dt
t-9*Tscan steek

Om het uitlezen van de verschillende fotocelgroepen te kunnen
nabootsen moet een discrete tijdschaal worden aangenomen:
t -) t n met t n - t n- 1 = Tscan de scanperiode.

Voor de spanning V die aan de uitgang van de optoscanner ontstaat
geldt dan:

kl = evenredigheidsconstante

Uit bovenstaande formules kan worden afgeleid dat de beweging in
de richting van de fictieve liniaal negatief gekozen is.

Bijlage 6 bevat de listing van het bovenstaande simulatie
programma in Pascal. Om de praktijk beter te benaderen is hierbij
echter uitgegaan van een sinusvormige belichting.

5.3.2. De resultaten

In fig.5.-2. is een voorbeeld te zien van een grafiek gemaakt
m.b.v. het simulatie-programma uit bijlage 6 met sinusvormige
belichting. De eerste 570 microseconden van de plot zijn een
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inschakelverschijnsel (fotocellen z1Jn niet opgeladen op t = 0).
De drie perioden daarna (signaal bij stilstand) geven de vorm van
de belichting over een steek aan.

j
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Fig.5.-2. Simulatie van optoscanner-uitgangssignaal bij
snelheidsstap van 0 naar -0,3 m/s.
Belichting: 0,5*[ l-sin(x) ]

x = positie*2*PI/steek

Voor nauwkeurige verwerking van de simulatiegegevens is nu inter
polatie met behulp van kubische splines [lit. 1] uitgevoerd voor
het bepalen van de ligging van de nuldoorgangen.

Bij een ontladingsfunctie die sinusvormig verloopt over een
steek, wordt bij verschillende snelheden in beide richtingen
steeds een fout gevonden die overeen komt met een delay van 4,52
* Tscan. Dit komt dus zeer goed overeen met de theorie die wordt
beschreven in paragraaf 4.1. De kleine afwijking kan veroorzaakt
zijn door het feit dat de nuldoorgangen m.b.v. splines niet
helemaal correct bepaald worden o.a. door kleine afwijkingen in
het DC-niveau. Een andere foutenbron is misschien de integraal
(zie paragraaf 5.3.1.) diebenaderd wordt door een sornmatie.

Om de invloed op de delaytijd te onderzoeken van een kleine
afwijking van de ideale sinusvormige ontladingsfunctie zijn
simulaties uitgevoerd waarbij hieraan tweede en derde harmo
nischen toegevoegd. Uit al aanwezige meetresultaten kon de orde
grootte worden afgeleid van de arnplituden van de harmonischen.
Deze was Ie harmonische 2e harmonische : 3e harmonische = 1:
0,03 : 0,03.
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Fig.5.-3. Sirnulatie van optoscanner-uitgangssignaal bij
snelheidsstap van 0 naar -0,3 rn/s.
Belichting: 0,5*[ 1-sin(x}-0,2*sin(2*x} ]

x = positie*2*PI/steek
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Fig.5.-4. Sirnulatie van optoscanner-uitgangssignaal bij
snelheidsstap van 0 naar -0,3 rn/s.
Belichting: 0,5*[ 1-sin(x}-0,2*sin(3*x}

x = positie*2*PI/steek
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In fig. 5.-3 en 5.-4 zijn twee voorbeeld~n te zien van een
belichting van de liniaal waar bij de grondfrequentie twee hogere
harmonischen zijn toegevoegd. Om het effect zichtbaar te maken
zijn hier niet-re~le waardenvan de hogere ha~monische genomen.

Uit de simulaties kon het volgende geconcludeerd worden :
De vertraging veroorzaakt door de huidige manier waarop de
optoscanner wordt uitgelezen bedraagt 4,5 perioden van het
scansignaal. De afwijking is recht evenredig met het aantal
scanperioden waarover wordt geintegreerd.

- Bet maakt voor de grootte van de positie-fout geen verschil uit
of de snelheid stapvormig of met een rampfunctie veranderd.
AIleen de eindsnelheid is van belang voor de grootte van de
positie-fout.
De aanwezigheid van hogere harmonischen heeft invloed op de
delaytijd van de optoscanner.
Asymmetrisch verloop van de ontladingsfunctie rond de nuldoor
gang met behulp waarvan de verplaatsing wordt bepaald, heeft
asymmetrie van de delay tijd tot gevolg m.b.t. de bewegings
richting. Indien het verloop van de ontladingsfunctie bekend
is, kan hieruit bepaald worden in welke beweegrichting de
delaytijd zal toenemen.
Bij re~le waarden van de hogere harmonischen bedraagt deze
asymmetrie (in het slechtste geval) slechts enkele tienden
Tscan en neemt lineair toe met de snelheid.

N.B.: Onder bovenstaande hogere harmonischen vallen niet de
hogere harmonischen veroorzaakt door ongelijkheden tussen de
fotocellen [lit. 1]. Deze harmonischen zijn-namelijk niet afhan
kelijk van de plaats van de lichtcel boven de liniaal. Indien men
deze in rekening wil brengen zou men bijvoorbeeld in de formule
voor Qx(t) in paragraaf 5.3.1. de evenredigheidsconstante k
moeten vervangen door kx • Door voor elke x een, verschillende k x
te nemen zou de invloed van ongelijkheid in de fotocelgroepen
kunnen worden onderzocht. Op deze manier zou niet aIleen de
positie-fout gedurende beweging maar ook interpolatie-fout t.g.v.
deze ongelijkheid onderzocht kunnen worden. Dit is een richting
van onderzoek die in de toekomst de moeite'van verdere analyse
waard is. Vanwege het feit dat de gevonden resultaten zeer goed
met de meetresultaten overeenstemmen en' aan de analyse van de
optoscanner al veel tijd was besteed, is hiernaar verder geen
onderzoek gedaan.

5.4. Verbeteringen~ het dynamische gedrac;F~ de 00005

Zolang gebruik wordt gemaakt van een signaal dat door integratie
ontstaat uit de ontladingsfunctie, zal dit signaal in fase
achterlopen op de werkelijke verplaatsing. Bet daadwerkelijke
uitlezen van de verschillende groepen fotocellen duurt in prak
tijk echter langer dan nodig is voor het opladen van de fotocel
len. Zodra de fotocelgroep is opgeladen, zal er dus nog steeds
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een kleine stroom blijven lopen die de lading aanvult die voort
durend weglekt door de op de fotocel vallende belichting. Deze
stroom is dus evenredig met de ontladingsfunctie O(x) van de
betreffende groep fotocellen en meting ervan levert dus informa
tie over de aktuele positie. Een andere mogelijkheid is over
ongeveer 1 periode deze stroom te integreren en hieruit het MS
signaal te vormen.

Een andere methode om de vertraging door de optoscannner te
verminderen is het verhogen van de frequentie van de masterclock
(en het hierop aanpassen van de filters in het meetsysteem).
Hierdoor zal de periodetijd van het scansignaal kleiner worden~

de vertraging van de optoscanner (=4,5 * Tscan) zal daardoor ook
verminderen. De mogelijkheden van deze methode zijn echter
beperkt. Enerzijds doordat bij hogere frequenties overspraak een
grotere rol zal gaan spelen, anderzijds omdat aIle electronische
componenten nog goed moeten kunnen functioneren bij deze
frequentie.

5.5. Conclusie

Er is een analytische beschrijving gegeven voor de invloed van de
huidige optoscanner-uitlezing op de dynamische fout. Hiermee is
bewezen dat bij een belichting die sinusvormig verloopt over een
steek de optoscanner-uitlezing een vertraging van het meetsignaal
veroorzaakt van 4,5 perioden van het scansignaal. Simulaties van
de optoscanner bevestigen bovenstaande. Bovendien is hierbij
gebleken dat de aanwezigheid van hogere harmonischen op het
sinusvormige verloop van de b~lichting van de optoscanner asym
metrie van deze vertraging kan veroorzaken voor de beweeg
richting. Bij realistische waarden van de amplitude van deze
hogere harmonischen is deze asymmetrie echter zeer klein. Bet
ontwikkelde simulatie-programma is zeer geschikt voor onderzoeken
van de invloed van een kleine ongelijkheid in de fotocellen op de
positie-bepaling gedurende beweging en in de quasistatische
situatie (interpolatie-fout).

De dynamische fout veroorzaakt door de optoscanner kan verkleind
worden door i.p.v. de gelntegreerde lading over 9 scanperioden te
meten, de fotostroom of de gelntegreerde lading over 1 scan
periode te meten. Ook kan overwogen worden de frequentie van het
scansignaal te verhogen.

63



6. METBODEN VOOR CORRECTIE VAN DE DYNAMISCBE FOOT

6.1. In1eiding

In de vorige twee hoofdstukken zijn aIle onderdelen van het
MK IV-meetsysteem bestudeerd die de oorzaak kunnen zijn van een
dynamische fout. Hierbij kwam naar voren dat de fasedraaiing door
de filters en de manier van uitlezen van de optoscanner ieder
verantwoordelijk zijn voor ongeveer de helft van de dynamische
fout. Een foutenbron van een orde kleiner is de sample/hold
schakeling in de meetkop. De positie-fout veroorzaakt door de
andere foutenbronnen kan verwaarloosd worden. Omdat de theore
tisch verwachte grootte van de foutenbronnen zeer goed overeen
komt met de meetresultaten, kan de volgende stap worden genomen
in de richting van een verbetering van het dynamische gedrag. In
dit hoofdstuk wordt besproken welke alternatieven er zijn voor
verbetering van de positie-bepaling tijdens beweging.

6.2. Correctie van een lineaire dynamische fout

Het is zeer gunstig als de dynamische fout van het meetsysteem
zuiver recht evenredig zou zijn met de snelheid. In dat geval zou
namelijk de werkelijke verplaatsing bepaald kunnen worden door,
bijvoorbeeld software-matig, de gemeten verplaatsing tijdens een
sample-periode met een constante factor te vermenigvuldigen. Een
nadeel van deze werkwijze is weI dat de onnauwkeurigheid waarmee
de positie wordt bepaald (bijv. door de interpolatiefout) ook met
eenzelfde factor wordt vergroot. Deze situatie zou misschien
verbeterd kunnen worden door ook de verplaatsingen gedurende een
aantal vorige intervallen te registreren. Op deze manier kan de
invloed van ruis verminderd worden en bovendien kan, doordat
dv/dt bekend is, de bewegingsextrapolatie (zie paragraaf 3.3.3.)
nauwkeuriger worden uitgevoerd.

6.3. Mogelijkheden~ correctie van een niet-lineaire
dynamische fout

Het delay dat ontstaat door de integratie die optreedt in de
optoscanner, veroorzaakt een fout die recht evenredig is met de
snelheid. De belnvloeding van het MS-signaal t.g.v. de fase
draaiing in de filters kan men echter opgebouwd denken uit een
constant delay en een niet-lineaire component die afhangt van de
frequentie van het MS-signaal (zie figuur 4.-4). Daardoor kan men
er in eerste instantie van uit gaan dat de totale dynamische fout
op niet lineaire wijze van de snelheid zal afhangen.
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Een eenvoudige correctie zoals beschreven in de vorige paragraaf
zou niet genoeg zijn. Men kan het volgende doen om de vervorming
door de filters meer overeen te laten komen met een vertraging:
- Vervang de Chebyshev-filters (die voornarnelijk verantwoordelijk

zijn voor de niet lineaire fasekarakteristiek) door filters met
een rechtere fase-karakteristiek zoals Besselfilters.

- Compenseer het niet-lineaire dee1 van de fasekarakteristiek
d.m.v. een all-passfilter met geschikte fasedraaiing. Bet to
tale delay veroorzaakt door de filters, zal weI groter worden.

- Maak gebruik van digitale filters. Deze filters hebben een
rechte fasekarakteristiek en veroorzaken bovendien bij dezelfde
demping een kleiner delay dan een vergelijkbaar analoog filter.

6.4. Overwegingen~ de keuze van~ geschikte oplossing

6.4.1. Toepassing van Bessel- en all-passfilters

Om een schatting te kunnen maken van de invloed van de niet
lineariteit van de fasedraaiing is de theoretische positie
afwijking omgerekend naar een delay (zie tabel 6.-1). Deze
delaytijd bedraagt (net als bij de optoscanner) ongeveer 4,5
perioden van het scansignaal.

Tabel 6.-1. Dynarnische positiefout door de filters
omgerekend naar een delay.

v (m/min) Tdelay (Tscan)

30 4,62
20 4,61
10 4,59

4 4,55
0.25 4,52

-0.25 4,52
-4 4,47

-10 4,40
-20 4,24
-30 4,07

Bet blijkt dat bij snelheden onder de 10 m/min de fout die ge
maakt wordt bij benadering van de filters door een delay ongeveer
2% is. Omdat ook in de meetresultaten niets van een dergelijke
asymmetrie te vinden is, heeft dit effect in praktijk misschien
vee1 minder invloed dan te verwachten is volgens de theorie. Dit
maakt toepassing van een all-passfilter of vervanging van de
Chebyshevfilters door Besselfilters onaantrekkelijker.
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6.4.2. Toepassing ~ een digitale signaalprocessor

Een andere oplossing voor het genoemde probleem is het gebruik
van een digitale signaalprocessor (DSP). Een DSP is een soort
microprocessor waarvan zowel de instructieset als de architectuur
is toegespitst op signaalbewerking en de realisatie van digitale
filters [zie lit. 10, 11, 12]. Een voorbeeld van zo'n DSP is de
PCB 5010 van Philips.

Gezien de grote rekencapaciteit van deze DSP's zal waarschijnlijk
ook de gehele verplaatsingsberekening door dezelfde DSP
uitgevoerd kunnen worden. Deze verplaatsingsberekening wordt nu
nog d.m.v. (oneshot)-counters en aanvullende software uitgevoerd.

De voor- en nadelen van het gebruik van een DSP in het MK IV
meetsysteem zijn hieronder bij elkaar geplaatst.

Voordelen

- Tijdvertraging door de filters is voor aIle frequenties con
stant (bovendien is voor dezelfde demping een kleiner delay
noodzakelijk).

- Een digitaal filter heeft niet te maken met de tolerantie van
filtercomponenten en verandering van componentwaarden als ge
volg van temperatuurveranderingen.

- Een DSP is zeer flexibel te gebruiken: eventuele veranderingen
in de toekomst zij vrij eenvoudig aan te brengen in de soft
ware.

- Veel hardware van de huidige besturing zal overbodig worden: de
hele berekening van de verplaatsing kan in de DSP plaatsvinden.

- De verplaatsingen gedurende enige perioden geleden kunnen wor
den opgeslagen: de eerste en tweede afgeleiden van de positie
zouden kunnen worden berekend. Hierdoor kan de DSP ruis en
eventuele storingen als zodanig herkennen. In de toekomst zal
bij de aansturing van motoren waarschijnlijk gebruik worden
gemaakt van o.a. een snelheidsregeling. Bij gebruik van een DSP
zouden de snelheid en versnelling van het meetsysteem direct
uit de meetkop kunnen worden gelezen.

- Indien het mogelijk zou zijn de DSP in de meetkop te plaatsen,
kan eventueel de verplaatsing van het meetsysteem aan de
uitgang van de meetkop direct in SOO/S90-signalen worden
geleverd. SOO/S90-signalen bevatten informatie over de
verplaatsing bij opnemers van het statische principe. Het
produceren van SOO/S90-signalen aan de uitgang van de meetkop,
is iets dat in de toekomst waarschijnlijk toch gerealiseerd zal
gaan worden.

- Met een DSP in de meetkop zou het mogelijk zijn de informatie
over de verplaatsing digitaal over de kabel te verzenden: op
deze manier zou storing daar minder invloed hebben op het
gemeten signaal.

- Over de kabel meesturen van een resetsignaal zou overbodig
worden. De positieve invloed die dit heeft op de nauwkeurigheid
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van het meetsysteem heeft Armand van der Donk beschreven in
zijn afstudeerverslag [lit. 1].

Nadelen

- De prijs van een DSP ligt op het moment rond f 150,-. Men
verwacht echter dat de prijs nog zal dalen. Op het moment wordt
de filtering uitgevoerd door een aantal goedkope op.amp.'s met
dito componenten. Om een digitaal filter en andere software te
kunnen implementeren in een dergelijke DSP is nodig:

een developmentboard a f 10.000,
in-circuit emulator a f 20.000,
assemblers, simulators.

- Het ontwerp van de electronica van het meetsysteem moet gewij
zigd worden (eventueel ook de behuizing van de meetkop). Dit
brengt ontwikkelingskosten met zich mee. De produktie van het
meetsysteem zal veranderd moeten worden. De selvice- en repara
tieafdelingen zullen gelnstrueerd moeten worden.

In figuur 6.-1. is aangegeven hoe een DSB in het meetsysteem zou
kunnen worden opgenomen.
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Fig.6.-1. Blokschema voor de implementatie van een DSP in
het huidige meetsysteem.

6.4.3. Invloed van variaties in de componentwaarden

Er is onderzocht hoe zwaar het argument van ongevoeligheid voor
temperatuursinvloeden en componentvariaties (binnen de toleran
ties) moet wegen voor de keuze van digitale filters. Hiertoe is
berekend hoeveel de dynamische fout verandert als aIle componen-
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ten zo worden gekozen dat maximale of minimale fasedraaiing wordt
verkregen.

De variatie in de fasedraaiing die ontstaat door temperatuursver
andering geeft een statische positiefout. Bij een temperatuurs
verandering van 60 graden Kelvin bedraagt de faseverandering bij
stilstand ongeveer 0,4 graden. Dit komt overeen met een positie
fout van 0,7 urn.

Door de variatie in de fasedraaiing die optreedt als gevolg van
de spreiding in componentwaarden ontstaat geen statische positie
fout. Het meetsysteem werkt dan namelijk continu met deze
componentwaarden. WeI kan hierdoor een verandering van de dynami
sche fout optreden. In tabel 2 is hiervan een overzicht gegeven.

Onderstaande geeft aan hoe nauwkeurig de dynamische fout bij een
willekeurige combinatie meetsysteemjmeetkop door een versie soft
ware kan worden ge~limineerd. Het blijkt dat in het slechtste
geval nog 93% van de door de filters veroorzaakte positiefout
teniet kan worden gedaan. Omdat de fout door de filters ongeveer
de helft bedraagt van de totale dynamische fout kan in het
slechtste geval de totale dynamische fout voor 96% ge~limineerd

worden worden.

Tabel 6.-2. Variatie in de dynamische positiefout veroor
zaakt door de spreiding in de componentwaarden.

V(m/min)
I

POS.FOUTmax-POS.FOUTmin I POS.FOUTmax-POS.FOUTmin I
POS.FOUTnom

30 10.40 urn 7.2 %
20 6.94 7.2
10 3.32 6.9

2 0.62 6.5
0.25 0.08 6.8

-0.25 0.08 6.8
-2 0.60 6.4

-10 2.69 5.8
-20 4.67 5.2
-30 6.5 4.6

Het blijkt dus dat ongevoeligheid van digitale filtering voor
temperatuursvariaties en variaties van de componentwaarden
slechts weinig zal toevoegen aan de nauwkeurigheid van het meet
systeem.
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6.5. Overzicht van de correctie-mogelijkheden

In fig.6.-2. is een overzicht te zien van de aanwezige mogelijk
heden voor het corrigeren van de dynamische fout t.g.v. de
filters en de optoscanner.

De volgorde van de blokken in fig.6.-2. geeft geen chronologische
volgorde aan. Indien gekozen wordt voor het gebruik van een
digitale signaalprocessor kan overwogen worden de aanpassing van
de uitlezing van OQOOs achterwege te laten. D.m.v. de DSP zal
waarschijnlijk zeer nauwkeurig het delay van de OQOOs kunnen
worden gecorrigeerd.

HUIDIGE SITUATIE
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UITLEZIHG OQ005
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• • • •
DIGITALE BESSEL-

ALLPASS-
SIGHAAL I.P.V.
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VERBETERD DYHAHISCH GEDRAG
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POSITIE SHELHEID
EH VERSHELLIHG

Fig.6.-2. Overzicht van de mogelijkheden om te komen tot
correctie van de dynamische fout.

Uit de huidige metingen kan geconcludeerd worden dat het gebruik
van Bessel- en all-passfilters overbodig is. Mogelijk is echter
dat de asymmetrie van de dynamische fout bij hogere snelheden
(groter dan 5000 rom/min) en rol gaat spelen. Met het oog op de
praktische toepassingen van het meetsysteem kan echter gezegd
worden dat bij die snelheden minder hoge eisen worden gesteld aan
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de nauwkeurigheid van het meetsysteem. Deze hoge snelheden worden
niet gebruikt tijdens het bewerken van materiaal maar voorname
lijk voor het positioneren van de machine. Hierbij is een
tijdelijke afwijking van enkele micrometers van minder groot
belang.
Een bewerkingsmethode die steeds meer wordt toegepast, is het
lasersnijden. Bij deze techniek worden weI hogere snelheden
gebruikt (tot 10 m/min) maar de toleranties zijn ook aanmerkelijk
ruimer: namelijk 10 urn. Hierdoor is een geringe afwijking bij
deze snelheden niet direct problematisch.

Als geen DSP wordt gebruikt, zal software-correctie altijd nodig
zijn om het opgetreden delay te compenseren. Eventueel kan de
hardware zo worden aangepast dat het toch rnogelijk wordt de
afgeleiden van de positie te bepalen en daardoor ook nauwkeuriger
correcties te kunnen uitvoeren.

Getracht zal worden de dynamische fout d.m.v. software-correctie
en een andere uitlezing van de optoscanner te elimineren. Van de
software-matige correctie wordt verwacht dat deze de fout voor
een groot gedeelte teniet zal kunnen doen. Bovendien heeft deze
methode van corrigeren door de vrij eenvoudige manier waarop hij
kan worden uitgevoerd de beste vooruitzichten om in de praktijk
te worden toegepast. Door een andere uitlezing van de optoscanner
te ontwikkelen kan de kwaliteit van de opnemerkop op zich (een
Philips produkt dat ook los verkocht wordt) verbeterd worden. Op
deze rnanier wordt de kwaliteit van het verplaatsingmeetsysteem
minder afhankelijk van de manier waarop het uitgangssignaal van
de rneetkop verwerkt wordt.

6.6. Conclusie

Het is gebleken dat in de theoretische modellen slechts een
kleine fout wordt gernaakt indien de dynamische fout van het
meetsysteern aIleen gedacht wordt te zijn veroorzaakt door een
vertraging. Het gebruik van extra filters om het verloop van de
filterkarakteristiek aan te passen lijkt dan ook overbodig.
Toepassing van een digitale signaalprocessor heeft weI een aantal
voordelen maar de bijkomende ontwikkelingskosten en aanpassing
van de produktie van het meetsysteem maken het onaantrekkelijk om
er binnen afzienbare tijd gebruik van te maken.

Er is besloten in eerste instantie te proberen de dynamische
positie-fout te elimineren door aanpassing van de besturings
software. Van deze correctie-methode wordt verwacht dat hij een
goed resultaat zal hebben. Hierna zal als tweede correctie
mogelijkheid de uitlezing van de optoscanner worden aangepast om
te onderzoeken in hoeverre hierdoor de positiebepaling gedurende
beweging verbeterd kan worden.
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7. SOFTWARB-MATIGE CORRECTIE

7.1. Inleiding

Om software-matig de positie-fout tijdens bewegen ongedaan te
maken, moeten veranderingen aangebracht worden in de besturings
software in de TDU. Op dit moment zorgt dez~ software o.a. voor
het latchen van de counterwaarden en de positie-berekening
hieruit (inclusief correctie voor beweging en in-burst samplen).

Om de software-compensatie te testen, is het PL/M-86 programma
aangepast dat normaal in het experimentele meetsysteem wordt
gebruikt bij het uitvoeren van metingen. Bet was mogelijk dit
programma te laten lopen op een personal computer waarbij de
opgeslagen resultaten van eerder uitgevoerde metingen op een
Maho-freesmachine als invoergegevens werden gebruikt.

Door bovenstaande werkwijze werd het mogelijk oude meetgegevens
te verwerken met de aangepaste software. Een voordeel hiervan is
dat deze metingen niet steeds opnieuw behoeven te worden uitge
voerd. Bovendien kunnen verschillende versies software worden
toegepast op dezelfde meetresultaten: hierdoor is vergelijking
van de verschillende compensatie-methoden mogelijk onder identie
ke meetomstandigheden.

7.2. Correctie d.m.v. sne1heids-extrapolatie

7.2.1. Nu1de-orde sne1heidsextrapolatie

Bet principe

De positie van de opnemer boven de liniaal is slechts bekend op
de laatste nuldoorgang op de stijgende flank van het MS-signaal.
De positie op een willekeurig tijdstip (Tlatch) waarop de
counters worden uitgelezen wordt in de huidige software bepaald
door de snelheid gedurende de laatste periode te extrapoleren
over de tijdsduur 'delay'(zie fig.7.-1).

t
V

laatste
MS-periode

Fig.7.-1. Methode van positie bepaling
latchen.
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Om de aktuele positie te berekenen, wordt bij de positie op de
laatste nuldoorgang een verplaatsing DELAY * V opgeteld (hierbij
is V de snelheid gedurende de laatste periode van het MS
signaal). De vertrag ng veroorzaakt loor optoscanner, filters en
sample/hold-schakeling kan nu gecompenseerd worden door bij deze
correctie nog eens 9,35 Tscan * V op te tellen. Hierbij wordt de
aktuele snelheid dus benaderd door de gemiddelde snelheid
gedurende de laatste periode van het MS-signaal (ca. 635 us).
Aangezien wordt uitgegaan van de aanname dat de snelheid constant
is, is bovenstaande te beschouwen als een nulde-orde
extrapolatie.

De resultaten

In fig.7.-2 is het verschil te zien tussen de positie-bepaling
door het Philips MK IV-meetsysteem en het referentie meetsysteem.
Bij deze meting maakte de freesmachine de volgende beweging: met
een feed van resp. 2000, 4000 en 5000 rom/min bewegen over resp.
10, 25 en 25 rom. De gemeten samples zijn genomen met een periode
tijd van 13.5 ms. In fig.7.-3 zijn dezelfde invoergegevens
verwerkt met aangepaste software waarbij gecompenseerd is voor
een delay van 9 perioden van het scansignaal.
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Fig.7.-3 Verschil in positie-bepaling tussen het Philips
MK rV-meetsysteem en het referentie-meetsysteem bij
compensatie d.m.v. nulde orde extrapolatie.

Te zien is dat het deel van de dynamische fout dat evenredig is
met de snelheid geheel verdwenen is. Wat overblijft is een hoe
veelheid ruis waarvan de amplitude kleiner blijft dan 3 urn (veer
toepassing van compensatie was de maximale afwijking 50 urn). De
afwijking met de verwachte 9,35 scanperioden kan veroorzaakt zijn
door afwijkingen in de componentwaarden van de filters.

Aan de ene kant is deze ruis afkomstig van de - enigszins
versterkte - meetruis die ook zonder compensatie op de positie
bepaling aanwezig is: zie hiervoor ook fig.7.-4. Hierin is het
gedeelte van de ongecompenseerde plot (figuur 7.2.) met een
snelheid van 5000 rom/min uitvergroot. Dit gedeelte komt overeen
met de als 'r' aangeduide groep pieken in fig.7.-3. De hoogte van
de ruispieken op de ongecompenseerde positie-bepaling wordt door
de compensatie met een factor ca. 1,3 versterkt.
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Fig.7.-4 Uitvergroot gedeelte bij F=SOOO mm/min van fig.7.-2.

Anderzijds veroorzaken ook optredende versnellingen pieken: bijv.
de als 'II' aangeduide pieken (afkomstig van de afnemende snel
heid van SOOO naar 0 mm/min). Het verschil tussen de positie
aanduiding door Philips en Heidenhain dat na de beweging over
blijft (ca.l urn) kan zijn ontstaan door liniaalfout en/of
interpolatie-fout.

Van de pieken in het verschil tussen de positie-bepaling door het
MK IV en het referentie-meetsysteem, kan gezegd worden dat deze
niet weg te regelen zijn voorzover ze afkomstig zijn van ruis bij
het meten. Afwijkingen die onstaan bij versnellingen zijn, voor
zover niet afkomstig van het referentie meetsysteem, eventueel
ongedaan te maken met een uitgebreidere compensatie in de soft
ware.

In fig. 7.-S en 7.-6 staan de meetresultaten van recentere
metingen die ook gecorrigeerd zijn voor de vertraging door het
meetsysteem. Bij deze metingen was de latchperiode S,2 ms, de
beweging die de machine hier uitvoerde van Tstart tot Tstop was
weer dezelfde als bij fig.7.-2. De meting uit fig. 7.-6 is
uitgevoerd met een extra Chebyshev-laagdoorlaatfilter in de
Triple Drive Unit. De invloed van ruis tijdens het meten was bij
fig.7.-6 weI iets minder. Maar omdat een extra filter ook een
extra vertraging met zich meebrengt, moet de snelheid ook over
een groter tijdinterval (11,4 * Tscan) gecorrigeerd worden. Te
zien is ook dat in figuur 7.-6 meer ruis overblijft na
compensatie.
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7.2.2. Uitgebreidere extrapolatie

Het principe

In een poging de positie-fout bij versneIIingen te verkleinen is
vervolgens uitgegaan van een Iineair verlopende snelheid. Op het
moment van Iatchen van de counters is de snelheid dan geIijk aan:

VIatch = V2 + (V2-Vl) * DELAY/Iatchperiode •
Hierin is V2 de snelheid gedurende de Iaatste periode van het MS
signaal in de Iaatste Iatchperiode (zie ook fig.7.-7). VI is het
analogon van V2 in de voorlaatste Iatchperiode. De methode die
uit gaat van een bovenstaand verloop van de snelheid, is dus te
zien als een eerste-orde extrapolatie van de snelheid.

t
V

t -+
~--~Ir----------'

latchperiode

Fig.7.-7 Weergave van de bij de extrapolatie gebruikte
snelheden.

Goed beschouwd wordt echter met de bovenstaande methode ook een
fout gemaakt. De snelheid op het moment van de Iaatste nuldoor
gang is eigenIijk de gemiddelde snelheid over die Iaatste periode
van het MS-signaal. Hierdoor wordt V2 bepaald met een fout van:
5 * Tscan * A (de periode van het MS-signaal is ca. 10 *
Tscan). Hierin is A de versneIIing die de opnemer ondergaat. Als
wordt uitgegaan van constante A bIijft deze fout constant: A kan
zelf dan dus foutloos worden bepaald.
Door de traagheid van het meetsysteem (9,35 * Tscan) wordt de
verplaatsing in de vorige Iatchperiode niet correct berekend.
Hiervoor kan worden afgeleid dat dit een fout geeft in de bepaal
de snelheid van 0.5 * A * 9,35 Tscan (uitgaande van constante
A). Afgeleid kan worden dat vanwege bovenstaande de totale
correctie van de positie t.o.v. de positie op de Iaatste nuldoor
gang van het MS-signaal moet zijn:

Correctie= A*(DELAY(DELAY/2 + 9,35 Tscan) + (DELAY + 9,35 Tscan)*
(5 + 9,35/2) * Tscan)

Hierbij is dus uitgegaan van een constante versneIIing A. Extra
polatie waarbij Iaatstgenoemde correctie is ingebracht wordt
hie rna aan geduid met 'uitgebreide extrapolatie'.
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De resultaten

Indien de eerder gebruikte invoergegevens verwerkt worden met
software waarbij de delay-correctie is veranderd tot eerste orde
extrapolatie of uitgebreide extrapolatie, blijken de verkregen
resultaten nauwelijks te verschillen met figuur 7.-3. Daar waar
sprake is van positie-fouten t.g.v. ruis bij bewegen z1Jn deze
pieken soms zelfs enkele tienden micrometers vergroot. Als
oorzaak hiervan kan worden aangewezen het feit dat de software,
zoals hiervoor beschreven, een trend probeert te ontdekken in
het verloop van de snelheid en deze trend dan doortrekt. In geval
van ruis echter is geen systematisch verloop aanwezig en zullen
genoemde programma's een trend doortrekken in de foutieve
richting en een wat grotere positie-fout veroorzaken.

Op de punten waar sprake is van een positiefout door versnelling,
ontstaat echter ook geen verbetering ten opzichte van de delay
compensatie alleene De oorzaak hiervan is o.a. het feit dat het
verloop van de versnelling niet continu is. Om dit aspekt verder
te onderzoeken, is hierna het verloop onderzocht van de snelheid
zoals deze wordt bepaald door het MK IV meetsysteem en het
referentie meetsysteem.
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7.3. De positiefout t.g.v. versnellingen

In figuur 7.-8 is de snelheid weergegeven zoals deze wordt
bepaald door het MK IV meetsysteem gedurende de laatste MS
periode van iedere latchperiode. Hierbij werd weer de in para
graaf 7.2.1. beschreven beweging uitgevoerd.
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Fig.7.-8 Sne1heid bepaald door het MK IV meetsysteem.

In de figuren 7.-9, 7.-10 en 7.-11 is de snelheidsfout te zien
die wordt gemaakt als d.m.v. drie verschillende methoden wordt
geprobeerd te voorspellen hoe groot de snelheid 1 latchperiode
(=13,5 ms) later zal zijn. Hierbij wordt steeds gebruik gemaakt
van de snelheid gedurende de laatste periode van het MS-signaal
van de latchperiode. In resp. de figuren 7.-9, 7.-10 en 7.-11
wordt daarbij gebruik gemaakt van resp. nulde, eerste en tweede
orde extrapolatie.
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Fig.7.-II. Snelheidsfout die ontstaat door tweede orde
extrapolatie.

In deze figuren valt het volgende op:
- De grootste pieken bij nulde orde extrapolatie worden niet ver

laagd bij toepassing van eerste orde extrapolatie (behalve van
de eerste, vloeiend verlopende flank). Hieruit kan worden
afgeleid dat bij het optreden van deze pieken de berekende
versnelling nog nul is. M.a.w. deze fouten ontstaan door een
- niet te voorspellen - discontinu verloop van de versnelling.
De breedte van de pieken neemt af als hogere orde extrapolatie
wordt toegepast: de trend in het verloop van de snelheid wordt
steeds nauwkeuriger herkend door de software.
Zoals verwacht neemt de ruis bij 'constante' snelheid toe bij
hogere orde extrapolatie.

Berekend kan worden dat de positiefout die ontstaat door discon
tinu verloop van de versnelling (er kunnen versnellingen optreden
tot 1,5 m/s~2) in de orde ligt van 1 a 2 urn. Dit is dus dezelfde
orde van grootte als de pieken in de positiefout in fig.7.-3.

Uit bovenstaande kan geconcludeerd worden dat hogere orde extra
polatie de maximale waarde van de positiefout t.g.v. de versnel
lingen zeker niet altijd zal verkleinen: de pieken zullen echter
weI smaller worden. Omdat echter de ruis pieken in fig. 7.-3 niet
veranderen in hoogte of in breedte bij hogere orde extrapolatie
zijn twee situaties mogelijk:
- de pieken zijn niet het gevolg van verkeerd ingeschatte
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snelheid (maar bijvoorbeeld van de versnellingsfout van het MK
IV meetsysteem of denderen van referentie meetsysteem).
de snelheid gedurende de laatste periode van het'MS-signaal is
belnvloed door ruis. Uit plots bleek inderdaad dat de snelheid
bepaald d.m.v. de verplaatsing gedurende de laatste periode van
het MS-signaal (= ca. 635 us) grilliger verloopt dan die
bepaald d.m.v. de verplaatsing gedurende een latchperiode
(= 13,5 ms). De recentere figuren 7.-5 en 7.-6 vertonen vee1
minder ruis: een verbetering van de aarding van het meetsysteem
is hier de oorzaak van.

7.4. Correctie d.m.v. iteratieve snelheidsbepaling

Om na te gaan of de aktuele snelheid van de freesbank beter wordt
benaderd door de gemiddelde snelheid over een MS-periode of een
latchperiode, is nu iteratief de compensatie voor de traagheid
van het systeem uitgerekend.

Deze methode gaat als voIgt in z~Jn werk: bereken d.m.v. de
verplaatsing in de laatste MS-periode een voorlopige delaycorrec
tie. Bereken hiermee de verplaatsing gedurende de laatste latch
periode en daarmee de gemiddelde snelheid gedurende de latch
periode (Vgem). Gebruik deze snelheid nu voor compensatie van de
dynamische fout.

De laatste periode van het MS-signaal is gemiddeld 1/20 deel van
de gehele latchperiode. Door gebruik van iteratie wordt de
invloed van de ruis op het MS-signaal dus sterk verminderd. Als
er tenminste sprake is van ruis: het kan ook zo zijn dat de
freesbank werkelijk zo onregelmatig beweegt als zou volgen uit de
snelheidsbepaling d.m.v. de laatste MS-periode.

In figuur 7.-12 is te zien hoe het verschil tussen het MK IV- en
het referentie-meetsysteem verloopt als gebruik wordt gemaakt van
iteratieve correctie.

Bij deze iteratieve extrapolatie is voor de snelheid op het
moment van latchen (Vlatch) genomen:

Vlatch = Vgem + A*(DELAY + 5 Tscan)
Voor de versnelling A is genomen: (V2-Vgem)/(0,5 * Tlatch). V2 is
de gemiddelde snelheid gedurende de laatste gehele MS-periode.
Uit figuur 7.-12 blijkt dat de fout bij versnellingen sterk
toeneemt: dit is ook weI te verwachten daar Vgem meer afwijkt van
de aktuele snelheid dan V2 op het moment dat de versnellingen
inzetten. De ruis gedurende de beweging lijkt echter af te nemen
als wordt afgezien van een v-vormig verlopende component waarvan
de herkomst niet duidelijk is.

Indien het werkelijk zo zou zijn dat deze iteratieve methode een
beter resultaat oplevert dan de methoden die direct V2 gebruiken,
dan kan bewezen worden dat het verschil van de snelheids
bepaling bij constante snelheid d.m.v. Vgem en V2 voornamelijk
wordt veroorzaakt door ruis op het MS-signaal. Bij dit bewijs
wordt gebruik gemaakt van het feit dat - gezien de massa van de
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freesbank en het begrensde vermogen van de motoren - deze slechts
bewegingen met een frequentie beneden de 200 Hz kan volgen.
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Fig.7.-12. Verschil in positie-bepaling door het Philips
MK IV-meetsysteem en het referentie-meetsysteem
bij gebruik van iteratieve extrapolatie.

Oaar deze methode van verwerking van de meetresultaten zeer
tijdrovend was en in deze richting van software-aanpassing geen
verbeteringen werden verwacht, is verder geen onderzoek gedaan
naar deze iteratieve extrapolatie geen tijd besteed.

Uit latere metingen die uitgevoerd konden worden met kortere
sampletijden van de TOU (tot 1,06 ms = 1,7 resetperioden) is ook
gebleken dat geen verbetering te verkrijgen is met hogere orde
extrapolatie. Bij deze metingen is ook de filtering verzwaard
(met een extra Chebyshev-laagdoorlaatfilter) om de invloed van
ruis op het MS-signaal te verkleinen: dit bleek de situatie niet
te verbeteren. Uit de meetresultaten kan geconcludeerd worden dat
de onregelmatige beweging van de freesmachine de oorzaak is van
het uitblijven van succes bij hogere orde extrapolatie.
Waarschijnlijk dat bij machines met een regelmatiger verloop van
de slede betere resultaten met deze correctie-methode te behalen
zijn. In hoofdstuk 9 wordt verder ingegaan op het dynamische
gedrag van de freesmachine.
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7.5. De invloed van software-matige compensatie ~ ruis

Een nadelig aspekt van de hiervoor beschreven compensatie van de
vertraging van het meetsysteem is het feit dat ruis op het MS
signaal meer invloed zal hebben op de plaatsbepaling. Indien
namelijk de snelheid gedurende de laatste periode van het MS
signaal met een fout dV wordt bepaald, zal dit een extrapolatie
fout veroorzaken van (DELAY + 9,35*Tscan) * dV. In de oorspron
kelijke software zou de extrapolatie-fout DELAY * dV zijn
geweest. Aangezien bij benadering geldt dat 0 < DELAY < 10*Tscan,
zal hierdoor de ruis worden versterkt met een factor die tussen
1,47 en 1,94 ligt en modaal 1,7 is.

Bij de huidige software is de latch-periode 14.83 ms (23 perioden
van het MS-signaal bij stilstand). Bieruit kan worden afgeleid
dat niet aIle ruis die zichtbaar is bij metingen, ontstaan is
gedurende de laatste MS-periode waardoor in de praktijk bij stil
stand dit effekt toch niet al te veel invloed zal hebben. Omdat
feitelijk software-matige correctie pas nuttig is bij een
bewegende opnemer,is ook onderzocht in hoeverre het gunstig is de
correctie voor het delay pas in werking te laten treden als
daadwerkelijk een verplaatsing geconstateerd is. De ruis bij
stilstand zal hierdoor dan niet be!nvloed worden. Bet is gebleken
dat goede resultaten te bereiken zijn als de software-matige
compensatie pas bij een snelheid groter dan 47 mm/min (= 0,5
um/635 us) in werking treedt. De grootste dynamische fout die
daardoor op kan treden zonder gecompenseerd te worden, bedraagt
dan 0,5 urn (bij een snelheid van 47mm/min).In de figuren 7.-13 en
7.-14 is de invloed te zien van deze correctie met snelheidsvoor
waarde.
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Fig. 7.-13. Positie-fout van het MK IV-meetsysteem na
toepassing van delay-correctie.
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7.6. Conclusie

Gebleken is dat door toepassing van software-matige correctie
waarbij de invloed van het meetsysteem aIleen als een vertraging
wordt beschouwd, vrijwel de gehele dynarnische fout ge~limineerd

kan worden. Wat overblijft is een fout van ca. 1 urn en een
ruisband met een breedte van 0,5 urn (de interpolatiefout). Hogere
orde extrapolatie waarbij ook de versnelling van het meetsysteem
wordt ingeschat heeft geen positief effect op de grootte van de
afwijkingen tijdens versnellingen. De oorzaak hiervan is het
onregelmatige bewegen van de machine. Waarschijnlijk zal de
hogere orde extrapolatie onder betere meetomstandigheden met meer
succes kunnen worden toegepast.
Bij goede aarding en afscherming van het meetsysteem lijkt
zwaardere filtering geen positief effect te hebben op het gedrag
van het meetsysteem nadat software-matige-correctie is toegepast.
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8. VERBETERING VAN DE UITLEZING VAN DE OPTOSCANNER

8.1. Inleiding

Zoals bewezen is in hoofdstuk 5 veroorzaakt de huidige uitlezing
van de optoscanner een dynamische fout die overeen komt met een
vertraging van het MS-signaal van 4,5 perioden van het scan
signaal. Biermee veroorzaakt de optoscanner ongeveer de helft van
de dynamische fout. Zoals blijkt uit de fcrmules in paragraaf
5.2., zal de uitlezing van de optoscanner een dynamische fout
blijven veroorzaken zolang gebruik wordt gemaakt van integratie
gedurende een bepaalde tijd. Er zijn twee mogelijkheden om deze
fout drastisch te verkleinen. Enerzijds kan de weglekkende lading
gelntegreerd worden over een veel korter interval dan 9
scanperioden. Anderzijds bestaat de megelijkheid niet de lading
te meten maar de fotostroom. Met deze fotostroom wordt bedoeld de
stroom t.g.v. het op de optoscanner vallende licht die blijft
lopen nadat de lading is aangevuld die is weggelekt gedurende de
voorgaande scanperioden. Voordeel van de integratie over een
kortere periode (bijv. 0,5 * Tscan) is dat het signaal niveau wat
groter zal zijn dan bij meting van de fotostroom. Voordeel van
het meten van de fotostroom is dat deze directer gerelateerd is
aan de belichting van de fotocel: de capaciteit van de fotocel
speelt bijvoorbeeld geen rol meer. Bovendien ontstaat bij deze
manier van uitlezen geen vertraging. Een punt dat waarschijnlijk
zwaarder gaat meetellen is de belichting van de FET's die de
fotodiode met de uitgang verbinden. Door de lay-out van de opto
scanner wordt de bij een fotocel behorende FET op dezelfde manier
belicht als de cel zelf. Gezien het feit dat kleinere stromen
worden gemeten bij fotostroom-meting zal bovengenoemd effect bij
deze nieuwe manier van uitlezen waarschijnlijk meer invloed
hebben dan bij de conventionele uitlezing.

t
V ~ 1 n

:.----..I ,

t ~
,

Tscan

Fig.8.-1 Bet uitgangssignaal van de optoscanner OQ005.

In praktijk komt de uitlezing van de optoscanner er dan op neer
dat van een nieuwe groep fotocellen die wordt uitgelezen de
gelntegreerde lading zo snel mogelijk moet weg vloeien om meting
van de fotostroom mogelijk te maken. In figuur 3.-1 wordt dit
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verduidelijkt. In plaats van het verschil tussen de hoge pieken
wordt nu gekeken naar het verschil van de spanningsniveaus na
uitlezen van de pieken. Hiervan kan gezegd worden dat bij
stilstand na uitlezen van de hoogste piek ook de grootste
fotostroom zal lopeno 3ij be~ .ging van de opnemer treedt echter
fasedraaiing tussen deze twee signalen op: de grootste spannings
piek zal niet meer bij de grootste aktuele fotostroom behoren.

8.2. Ben schakeling~ fotostroom-meting

Figuur 8.-2 geeft het schema weer van een schakeling waarmee in
het MK IV-meetsysteem de positie kan worden bepaald d.m.v. foto
stroom-meting.

De schakeling werkt als voIgt:
Op de dalende flank van het scan-signaal wordt een fotocel-groep
verbonden met de uitgang van de optoscanner en wordt de anode
spanning over weerstand R5 weer op 3 V gebracht. Nadat de lading
die gedurende de 9 perioden van het scan-signaal is weggevloeid,
is aangevuld, blijft er een stroom lopen door weerstand R5 die
gelijk is aan de hoeveelheid lading per tijdseenheid wegvloeit
ten gevolge van de momentane intensiteit van het op die fotocel
groep vallende licht. nmdat de fotodioden in de sperrichting zijn
geschakeld, zal voor de stroom aan de uitgang van de optoscanner
gelden:

I = Ifoto + 10.

Hierin is 10 de som van de lekstromen van de fotocellen in de
betreffende groep. Indien men er echter vanuit gaat dat de lek
stroom voor aIle cellen gelijk is, zal de totale stroom opgebouwd
z~Jn uit een sinusvormige component t.g.v. de fotostroom en een
dc-component t.g.v. de lekstromen.

De stroom door RI is gelijk aan R5/R6 * fotostroom. De collector
spanning die hierdoor wordt bepaald, wordt m.b.v. de sample/hold
schakeling omgezet in een trapsignaal. Dit trapsignaal wordt
verder op dezelfde manier bewerkt als het uitgangssignaal uit de
sample/hold-achtige schakeling in de oorspronkelijke meetkop.

De schakeling in het onderste gedeelte van figuur 8.-2 levert het
signaal dat de sample/hold-schakeling op het juiste moment
triggert (zie figuur 8.-3). Indien de spanning op de 'S/H'-input
van de S/H-schakeling hoger is dan ca. 2.0 V staat het ic in de
sample-mode anders staat het in de hold-mode.
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Fig.8.-3 Timing van de be1angrijkste signa1en uit
figuur 8.-2.

8.3. Metingen

8.3.1. Inleiding

Om de gedachtengang te contro1eren die ten gronds1ag 1igt aan
de fotostroom-meting zijn metingen uitgevoerd met deze nieuwe
schake1ing. De metingen werden weer uitgevoerd op de MAHO
freesmachine.

Hiertoe is de schake1ing uit figuur 8.-2 op dusdanige wijze
gerea1iseerd dat het moge1ijk werd om te schake1en tussen
1adingsintegratie-meting (oude methode) en fotostroom-meting
zonder dat de meetkop opnieuw gemonteerd behoeft te worden. In
[lit. 1] wordt gewezen op de inv10ed die een andere montage van
de meetkop kan hebben op de grootte van de positie-fout.

8.3.2. Meetresultaten

Rea1isatie van de fotostroom-meting

Door de grootte van de interpo1atie-fout te bestuderen bij veran
dering van een aanta1 componenten van de nieuwe schake1ing kon
het vo1gende geconc1udeerd worden:
- Ondanks het feit dat vergroting van de stroom door de infrarood

led een grotere fotostroom (6 uA) tot gevo1g za1 hebben, heeft
dit toch een grotere interpo1atie-fout tot gevo1g: de oorspron-
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kelijke kleinere stroom door de led geeft de beste resultaten.
In deze situatie bedraagt de fotostroom 0,5 uA. Een mogelijke
oorzaak van het positieve effekt van een kleinere stroom door
de led is misschien het feit dat bij een grotere stroom door de
led de gelijkmatigheid van de belichting afneemt: de invloed
hiervan wordt in lit. 1 besproken.

- Om de geintegreerde lading zo snel mogelijk weg te laten
vloeien is een kleinere waarde van weerstand R5 (ca. 10 kOhm)
gunstig. Toch lijkt de interpolatie-fout bij een grotere waarde
van R5 (58 kOhm) ca. 1um kleiner te zijn. Theoretisch is dit
verschijnsel niet te verklaren.

- Indien bovenstaande in beschouwing wordt genomen kan de inter
polatie-fout van de nieuwe schakeling tot 2 urn worden terug
gebracht (bij de oude schakeling bedraagt deze 0,6 urn). Indien
echter het reset-signaal vanuit de T.D.U. niet naar de meetkop
wordt gestuurd kan de interpolatie-fout tot 0,6 urn worden
teruggebracht. Bet resetsignaal wordt in de meetkop aIleen
nuttig gebruikt na het optreden van een ernstige storing: een
afwijking die in de inhoud van het schuifregister is opgetreden
kan hierdoor maximaal 10 scanperioden invloed hebben. De rest
van de tijd is het signaal overbodig. Oorzaak van deze nadelige
invloed van de aanwezigheid van het resetsignaal is overspraak.
Doordat de het resetsignaal ongeveer dezelfde frequentie heeft
als het MS-signaal kan de invloed ervan niet door de filters
worden onderdrukt. De overspraak zorgt voor een fasedraaiing
van het MS-signaal die afhankelijk is van het fase-verschil
tussen het reset- en het MS-signaal en dus afhankelijk is van
de positie van de opnemer boven een liniaalsteek. De lay-out
van de nieuwe schakeling is er waarschijnlijk de oorzaak van
dat deze meer beinvloed wordt dan de conventionele schakeling.

- Bet aanbrengen van een condensator aan de ingang van het
sample/hold-ic heeft een,stabieler uitgangssignaal tot gevolg
doordat de ruis op het ingangssignaal gedeeltelijk wordt weg
gefilterd. De extra fasedraaiing die ontstaat door het laag
doorlaatfilter gevormd door R1 en deze condensator veroorzaakt
een vertraging van slechts 6,5 us (0,1 Tscan).

Eigenschappen van de nieuwe schakeling

- De interpolatie-fout van de meetkop met fotostroom-meting is
niet groter dan die van de conventionele schakeling (zie ook de
figuren 8.-4 en 8.-5). De positiebepaling lijkt echter meer
door ruis te worden beinvloed. Oorzaak hiervan is misschien de
huidige provisorische realisatie op een printplaat. De
interpolatie-fout lijkt echter afhankelijk te zijn van de
snelheid. Er zijn metingen gedaan waarbij quasistatische meting
een interpolatie-fout van 0,6 urn opleverde en een meting bij
3000 mm/min wees op een fout van ongeveer 1,5 urn. Op een
mogelijke oorzaak hiervan wordt in de volgende paragraaf inge
gaan. De interpolatie-fout metingen waren echter slecht
reproduceerbaar: langzaam verlopen van het sample-moment t.g.v.
de minder robuuste manier waarop de schakeling was
gerealiseerd, kan hiervan de oorzaak zijn geweest.

89



',1e'3'mue,I,,,,.,,,
Fout y~n MK lV·~e.tsY~~e."

K-".: p,.." •• ti •• ~ "'1'li~4... r.
~... -;..: af>wi.ikinit in l"'Iic,."ns

~~tU": * "~~,.~ I~.*

door H.A. ~tr~oe~

t;"#l3a·'O":C'·IIIW,tw"' fjw:ll;"II'ju'!WJs:Jn ':11,';[.Wtf

,) .]'1

JUN
1.30

1.17

1.03

o.to

o .~

o.n

:::~'o.n
0.37

~ :~31
I .37
I . so f.:-:-..,.--:-r,----.--T'__,..-_...,.,__..--_....,,__..,.-_....,...,_---.__..,..._....,..__,,..--...:r"!!!!:m!...-

0."') ".1' "'2 .,.'+,. I).';!= 1;'1 ."., t.\.""

Fig.8.-4. Interpolatiefout van conventionele meetkop.

1411': UI':4-q"!iII'C,.'iIM:'MiI· ll1f1,·uul,O"j";p tiljlijl'Cdtfi':IiI·W*I1WII,

I .80

I . '7

1.53

UM Foy, u~n MK lU·".et.~ltet".. -til. ~ 0-0. , .. i4 in '" i' "",.~oe.r.

:" .. :.~: .f>..,i;L:in.f ir, ",ic,.on.$
d.~U": , "aa,.t 1~*i

door H.A. Utr~oe~

I.Hi

1.13

1.00

o.n
0."

I. O~'-I.~o:-:o:--r--:/)".-I~,:--r--O".-J-2--r--O.,.-~-,-"",--o".-,-s-""'--O".-'-I-""'--O-."~-7---r--I""'.I_~_--:M!!!!m!!..._

Fig.8.-S Interpolatie-fout bij gebruik van fotostroom
meting.

90



iFi",I.I!

,~y~ U~~ MK lU-"~~'SY$~~~"

....... ~ 'i;4 in .4COft<ll4n
~.,.~.: ~#wiJklnt in "icrons
~;.~y": "3 PI~;.r .. 1'$8
door H.~. Uerhoe~

a.fil'f.iltlIIW:" ••,';&y!tI",'Uj'.1·:rtt'j·';C,i'"";
1 .:.

UIlI

LU

~ .~~

~ .OS

... 7t

... 51

... 2~.. . )7

;) 7')

;).~2

3.15

~ .at
2.11

2.1"

~ _0'
1 .eo
1.53

1.2~

0).'.

0).71

I) ....

.,. .17

o .10., ..,~ Q.H .) . S:9 ·'.u 1. l' 1 ... ~

Fig.8.-6 Positie-fout van
bewegen met hoge

conventionele
snelheden.

meetkop tijdens

·'Uli* a'F.J"'''i.liIMIIM:«,I"Lj'-J''''iOi'j'';(i Rijl·I'¥¥WW,!

UM Foy' U~h nK IO-"et'.Ys'tt"
M-".: 'iJd in s4con44n
y-;.s: .#Wijkin, in PlicrOnS
~~~UPl: $ "~~r~ 1~$*

door H.~. U.rhoe~

... 51

".n

3: .'0

,.'2

3.1!:

2.0S:1.170."o.s.

2.'8:

o ,U

0.71

O. ,~

0) .17

o lO~=:=;==::;=~::;;::=::;:::==;::=:::;:==:;:::=::;:==:;::=::::;==:;:==;::=::;==:;:~::;;!:=:'
0.00

2.07

1.tO

1 .53

1.2

Fig.8.-7 Positie-fout van meetkop met fotostroom-meting
tijdens bewegen met hoge snelheden.

91



te
het
die
een

de

- De dynamische fout beantwoordt goed aan de verwachtingen van de
schakeling. In figuur 8.-6 en 8.-7 is dit te zien. Deze meting
is uitgevoerd met programma B uit paragraaf 4.4.1. De
dynamische fout is hierbij teruggebracht met 42%. In paragraaf
8.4. wordt op deze meetresultaten verder ingegaan.

- Doordat in de nieuwe schakeling gebruik is gemaakt van een
echte sample/hold-schakeling i.t.t. de conventionele schakeling
(zie fig. 3.-10) verloopt het meetsignaal na filtering door het
Chebyshev-filter veel gladder dan in de oude schakeling. Dit
zou erop kunnen wijzen dat minder zware filtering nodig is
(hetgeen een minder grote vertraging van het MS-signaal tot
gevolg heeft). Uit metingen blijkt dit effect echter niet zo
duidelijk: de conventionele meetkop lijkt met lichtere
filtering zelfs minder ruis te geven. Op dit punt zijn echter
niet aIle mogelijkheden uitgetest zodat hieraan niet direct een
conclusie verbonden kan worden.

- Een mogelijkheid die nog niet is uitgetest, is het weglaten van
de beide Chebyshev-filters en het plaatsen van een eerste-orde
laagdoorlaat-filter in de meetkop en in de TDU. Bet filter in
de meetkop moet de hoge frequenties uit het trapsignaal
filteren om signaalvervorming te voorkomen. Bet filter in de
TDU moet de op de kabel ontstane ruis onderdrukken.

- Van de nieuwe schakeling met de kleinere vertraging wordt ook
verwacht dat de fout bij versnellingen kleiner zal zijn.
Theoretisch zijn maximaal fouten te verwachten van 2,0 urn bij
de conventionele schakeling en 1,2 urn bij de nieuwe schakeling.
In de figuren 8.-8 en 8.-9 zijn de resultaten te zien van een
meting met een sampletijd van 1,06 us waarbij de machine opgang
komt van stilstand tot 2000 rom/min. Bierbij kan de oude meetkop
vergeleken worden met de meetkop met de nieuwe schakeling.
De pieken op de stijgende flank die optreden met een tussentijd
van ongeveer 15 ms zijn het gevolg van de sampletijd van de
besturing van de freesbank: op deze punten treden versnellingen
op van 1,5 m/s A 2. Te zien is dat bij de nieuwe schakeling de
pieken kleiner zijn dan bij de conventionele schakeling. De
maximale grootte scheelt echter ongeveer een factor 1,7 met de
theoretische verwachting. Biervoor zijn een aantal mogelijke
verklaringen:
a: De snelheid van de freesbank verloopt niet glad maar

vertoont ook pieken (zie ook paragraaf 9.3.1.): een fout
evenredig met de snelheid zal dus ook pieken vertonen.

b: de versnelling waarvan uit is gegaan (1,5 m/s A 2) is nog
laag. De versnelling is namelijk indirect afgeleid uit
uitgangssignaal van het meetsysteem. De berekeningen
hierop zijn uitgevoerd, zijn steeds uitgegaan van
lineair verloop van de versnelling in w~rkelijkheid zal
versnelling vrijwel zeker anders verlopen.

c: de taster van het referentie-meetsysteem is niet star
bevestigd op de freesbank. Ofschoon de snelheid bepaald
d.m.v. het referentie-meetsysteem hetzelfde verloop te zien
geeft als de snelheid bepaald d.m.v. het MK IV-meetsysteem
kan een trilling van enkele micrometers toch in de grafieken
verwerkt zijn. Om deze reden moeten de resultaten bij hoge
versnellingen met enige voorzichtigheid worden ge!nterpre
teerd.
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Fig.8.-8 Verschil tussen positie-aanduiding door het
referentie-meetsysteem en het MK IV-meetsysteem met
conventionele schakeling bij een startende machine.
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Eigenschappen van het bestaande meetsysteem

- Met de nieuwe schakeling zijn ca. 40 metingen uitgevoerd
gericht op de interpolatiefout. Geen enkele maal is echter
bij vergelijkbar meetomstandigheden - een interpolatie-fout
geconstateerd die kleiner was dan die van de huidige optoscan
ner uitlezing. Dit terwijl de optoscanner op een andere manier
wordt uitgelezen en bepaalde eigenschappen van de optoscanner
op een andere manier een rol gaan spelen (bijv. de lekstroom en
capaciteit van de foto-dioden en het al of niet belicht zijn
van de FET's die de fotocellen met de uitgang verbinden).

8.3.3. Toepassing van software-matige correctie

Gezien de zeer goede resultaten die m.b.v. software-matige
correctie bereikt kunnen worden, is onderzocht of het voordelen
biedt gebruik te maken van zowel software-matige correctie als
positie-bepaling d.m.v. fotostroom-meting. Op de meetresultaten
uit de figuren 8.-6 en 8.-7 is nulde-orde extrapolatie toegepast
(zie paragraaf 7.-2). Bet resultaat is in de figuren 8.-10 en
8.-11 te zien.

In fig.8.-11 is te zien dat na delay-compensatie van 5,5 perioden
van het scan-signaal de dynamische fout bij fotostroom-meting is
teruggebracht van ca. 29 urn naar ruis in een band van ca. 1 urn.
Theoretisch is 5,1 Tscan delay te verwachten (4,6 Tscan door de
filters en 0,5 Tscan door de sample/hold). Een mogelijke oorzaak
van dit verschil tussen theorie en praktijk zal worden besproken
in de hierna volgende paragraaf. In de figuren 8.-10 en 8.-11 is
een kleine offset te zien bij het gedeelte met een snelheid van
F=5000 rom/min. Deze afwijking komt overeen met een afwijking van
0,1 Tscan van de delaytijd. Biervan kan 0,3 urn verklaard worden
door de fasedraaiing van de filters die een positie-fout veroor
zaakt die niet helemaal lineair is met de snelheid. Bet overige
gedeelte is theoretisch niet te verklaren. Een mogelijke
verklaring voor dit verschijnsel is het feit dat de invloed van
de filters door middel van een benadering is berekend. Deze
benadering gaat hoogst waarschijnlijk meer van de werkelijkheid
afwijken als de frequentie van het MS-signaal meer gaat afwijken
van de frequentie bij stilstand.

uit de figuren 8.-10 en 8.-11 blijkt dat na software-matige
correctie de positiebepaling met fotostroom-meting niet beter is
dan de conventionele schakeling. Mogelijke oorzaak hiervan is
waarschijnlijk dat de huidige manier waarop de schakeling
gerealiseerd is, deze gevoeliger maakt voor electro-magnetische
storingen. Toch kan weI geconcludeerd worden dat de kwaliteit van
het gehele meetsysteem bij gebruik van software-matige correctie
niet noemenswaardig verbeterd zal worden door toepassing van het
principe van fotostroom-meting. De kwaliteit van de meetkop op
zich kan hierdoor echter weI aanmerkelijk verbeterd worden (in
verband met eventuele aansluiting ervan op andere systemen).

94



,.!., "M!:> o ....'3D'......·i1j'i:ll;••·",j;

4.~oJUDl

~::~~

:.:~
1.00

.,.,~

" ..,
0) • ~\)

f) . 0 '=fn,mHll:"Jrllll:mrTil"1lIlIl7':rtf!t
o .!3

o .~o

0.'7

1 .13

1 .,

1 .~,

l.n

'~ut y~n nK IU-"tttIYstt~"

1'1- •• : ";';4 ii'll .'~j)nG .. 1'II

y- .. .,: ..... w,Jlr:in!l in "I.;ro>n:,

.,~t;U": 3 " .. ~r" 1,$,*'
door H.~. Uer~oep

I. 'S1.1'I,).!'.t:0.:2:11

) .OQ+-_-..__,...._...,..__...--_....,..._-.__......._-..__,....-__--....-"'T'"----.......-.....;:.S=--
.) . "1)

Fig.a.-10. Positiefout van conventionele meetkop na soft
ware-matige correctie.

-12.i41' 4"·1·'8..·····,1*',
JUM

- .~~J
. ~,:.~

2::1
1 . ~ ~~

::::~
0' ."
Q .20

o .0 'hP'fJ1I1Dla::Jr:;:;:;;::;IXI:::rrnC::JlI'iJ!ltlr~~

O.CO

0."

F~u~ V~n MK IV-"~~~sy~~~e"

;"'1-.": ~,""it;j~ in "111;"e~.. r

~- .. ~: ~fWIJlr:in, n "i~r~n"

4 .. tur1: ~ r1~~r~ 1 88
<'jClor lot it lJ~rn,::roe.

l.iS

2.20

mm
O~'41-,~-I)-""""-I)"""i )-.-...,..--I)-t...~-~-...,.....--I"Ti-l-'-.,....--I.,... S-2-...,..--I....,...'-O-"'T'"--:2..,t-:2-:9-...,.....--:2"T1:.:~-TI =~17o

Fig.a.-ll. Positiefout van meetkop met fotostroom-meting
na software-matige correctie.

95



8.4. Bet undershoot-effect in de optoscanner-uitlezing

Als de laadstroom aan de uitgang van de optoscanner wat
nauwkeuriger wordt beschouwd, blijkt deze niet helemaal zo te
verlopen als geschetst in figuur 8.-1. In de stroom treedt een
dip op nadat de weggevloeide lading is aangevuld: zie figuur.
8.-13. De diepte en breedte van deze undershoot zijn afhankelijk
van de hoogte van de spanningspiek bij het ontladen van opto
scanner.

t
V

t +
~
'T '
I scan

Fig.8.-13 Undershoot in het uitgangssignaal van de opto
scanner.

Dit effect belnvloedt de fotostroom-meting nadelig doordat de
uitgangsstroom pas laat in de scanperiode de waarde van de foto
stroom bereikt. De situatie wordt aan de ingang van de
sample/hold nog slechter indien een condensator van 6,8 nF daar
overheen wordt geplaatst voor het wegfilteren van ruis. Uitlezen
van de optoscanner met een andere weerstand brengt hierin geen
verandering. Het optreden van deze overshoot is een indicatie dat
er hier sprake is van een systeem waarvan de orde groter dan 1
is. Een mogelijke oorzaak van het effect kan zijn het feit dat de
capaciteit van een diode in de optoscanner niet constant is maar
varieert met de depletiebreedte.
Er geldt:

of:
C = kl * (Vo-V)A-O.5

C = k2 * I/W

Vo is bandgap

W is depletie-breedte

Het vervangingsschema voor de uitlezing van een fotocelgroep in
de optoscanner is te zien in figuur 8.-14.
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Fig.8.-14 Vervangingsschema voor de uit1ezing van de
optoscanner.

Voor deze schake1ing kan de vo1gende differentiaa1verge1ijking
worden afge1eid:

Vu = jwRC * (Vp-Vref) + Vref
1 + jwRC

met C = K
~(v~o-_-:v':""u"";+~v:-p")'""IX~0-.-=-5

Moge1ijk dat m.b.v. deze differentiaa1 verge1ijking het gedrag
van de optoscanner kan worden verk1aard.

Een moge1ijk gevo1g van de genoemde undershoot is dat waarschijn
1ijk de hoogte van de spanningspiek inv10ed za1 hebben op de
stroom aan het einde van de scanperiode. Dit heeft tot gevo1g dat
'oude' p1aatsinformatie afkomstig van de 1adingsintegratie de
niet vertraagde informatie uit de fotostroom toch beinv1oedt. Dit
kan een oorzaak zijn van het (k1eine) verschi1 dat bestaat tussen
theorie en praktijk bij de meetresu1taten uit paragraaf 8.3.3.

Het hierboven beschreven verschijnse1 kan ook een moge1ijke
oorzaak zijn van de inv10ed van de sne1heid op de interpo1atie
fout. Doordat de fotostroom nog niet he1emaa1 bereikt is, wordt
een signaa1 bemonsterd waarvan de hoogte wordt beinv10ed door de
hoogte van de spanningspiek. Bij grotere sne1heden za1 de stroom
bovendien moeten naderen tot een fotostroom die niet constant is:
bij F = 5000 rom/min wordt in een scanperiode 10 urn afge1egd. De
nu1doorgang van het MS-signaa1 wordt echter juist bepaald op de
p1aats waar een k1eine positieverandering de grootste inv10ed
heeft op de grootte van de fotostroom: name1ijk op een overgang
tussen een stuk ref1ecterend en niet-ref1ecterend 1iniaa1.
Hierbij komt het feit dat de responsie-tijd van de fotoce1 op een
1ichtverandering nu ook een ro1 gaat spe1en.
De responsie-tijd van de fotoce1-groepen van de optoscanner op
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een lichtpuls wordt bepaald door de breedte van het depletie
gebeid bij een tegenspanning van 5,2 V (=8,2V-3,OV). Een groot
depletie-gebied is gunstig voor het niveau van het uitgangs
signaal van de optoscanner; de responsie-tijd wordt hierdoor
echter vergroot. Een nadere analyse van de gevolgen van de
doteringen van de N- en p-gebieden in de optoscanner is
noodzakelijk om te kunnen beoordelen in hoeverre de optoscanner
in dit opzicht verbeterd kan worden. Waarschijnlijk gaat het hier
echter om een verschijnsel dat de positie-bepaling slechts
marginaal belnvloedt.

Om bovengenoemd effect een minder grote rol te laten spelen, kan
overwogen worden meer dan een fotocelgroep tegelijk uit te lezen.
Slechts van een van de cellen moet dan de weggelekte lading over
9 scanperioden worden aangevuld, zodat de invloed hiervan op de
plaatsbepaling af zal nemen. De invloed die deze manier van
uitlezen heeft op de interpolatie-fout en de positie-fout tijdens
bewegen zou nader onderzocht kunnen worden met het theoretische
model van de optoscanner (paragraaf 5.2.) of het simulatie
programma (paragraaf 5.3.l.).

8.5. CONCLUSIE

Een schakeling is ontworpen en getest die i.p.v. de weggelekte
lading de fotostroom van de optos~anner meet. Hierdoor wordt de
vertraging die ontstaat ten gevolge van de integratie over 9
perioden van het scansignaal ge~limineerd. Een meetkop is
uitgerust met deze nieuwe schakeling en er zijn metingen mee
uitgevoerd op een freesbank. Uit de meetresultaten blijkt dat de
methode van fotostroom-meting goed voldoet aan de verwachting met
betrekking tot de positieve invloed ervan op de dynarnische
positie-fout. Deze wordt teruggebracht met 42%.
Het is mogelijk met deze meetkop een interpolatiefout van 0,6 urn
te bereiken (dit is de interpolatie-fout van de gebruikte conven
tionele meetkop). De interpolatie-fout van met de nieuwe
schakeling lijkt echter toe te nemen bij hogere snelheden (tot
1,5 urn bij 3000 rom/min). De meetresultaten betreffende de
interpolatie-fout van de nieuwe schakeling ondersteunen de
veronderstelling dat de nauwkeurigheid van de meetkop bij lage
snelheden bepaald wordt door de lichtbron, optiek en optoscanner.

In het uitgangssignaal van de optoscanner treedt undershoot op na
het uitlezen van de spanningspiek. Dit
meting van fotostroom nadelig. Tegelijk
fotocel-groepen kan mogelijk in deze
brengen.

effect belnvloedt de
uitlezen van meerdere
situatie verbetering

Indien gebruik kan worden gemaakt van software-matige correctie,
lijkt de kwaliteit van het meetsysteem niet te worden verbeterd
door toepassing van het principe van fotostroom-meting. Na verder
onderzoek op een aantal punten (waaronder het niet constant zijn
van de interpolatie-fout) kan met de nieuwe schakeling de
kwaliteit van de meetkop op zich weI verbeterd worden.
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9. DE MEETOMSTANDIGBEDEN
----......;.......;;...;;;;..;.....;.;",;;....;;;;..===

9.1. Inleiding

AIle metingen voor het bestuderen van het dynamische gedrag van
het MK IV-meetsysteem zijn in een werkplaats uitgevoerd op een
freesbank van het merk MAHO. Van deze machine is de z-as gebruikt
voor het uitvoeren van een aantal geprogrammeerde bewegingen (van
de z-as beweegt de slede horizontaal naar de 'voorkant' en
'achterkant' van de machine). De te onderzoeken Philips meetkop
werd dusdanig op de machine gemonteerd, dat deze gebruik kon
maken van dezelfde liniaal als de meetkop van de besturing van de
freesbank. De positie-aanduiding door het Philips meetsysteem is
steeds vergeleken met de positie bepaald door een referentie
meetsysteem. Op dit referentie meetsysteem zal hieronder nader
worden ingegaan. Verder wordt ingegaan op de invloed van de
omgeving, de besturing en de dynamica van de freesbank.

9.2. Bet referentie-meetsysteem

Het gebruikte referentie-meetsysteem is van het merk Heidenhain
en bestaat uit een MT 101K meettaster en een EXE 702B vermenig
vuldiger. De meettaster gebruikt een liniaal met een steek van 10
urn. De meettaster werkt volgens een principe zoals te zien in
figuur 3.-3. De uitgangssignalen van de meettaster zijn twee 90
graden t.o.v. elkaar verschoven sinusvormige stromen. De freguen
tie van deze stromen is recht evenredig met de beweegsnelheid van
de meettaster. De frequentie van deze signalen wordt door de
vermenigvuldiger met een factor 25 vermenigvuldigd: totaal wordt
dus met een factor 100 ge!nterpoleerd zodat de resolutie van het
referentie-meetsysteem 0,1 urn is. Volgens de specificaties heeft
het meetsysteem een nauwkeurigheid van 1 urn. In bijlage 7 staan
de specificaties van de meettaster en vermenigvuldiger.

De uitgangsstromen van de opnemer zijn evenredig met de foto
stromen van de lichtcellen: deze stromen vertonen dus geen
vertraging t.o.v. de aktuele positie van de opnemer. De schakel
tijd in de vermenigvuldiger is maximaal 100 ns. Bij een snelheid
van 5000 mm/min komt dit neer op een positiefout van 0,008 urn.
Om deze redenen wordt verwacht dat het Heidenhainsysteem vrijwel
geen invloed zal hebben op de meting van die component van de
dynamische fout van het Philips-meetsysteem die evenredig is met
de snelheid van het meetsysteem. De zeer goede overeenkomst
tussen de verwachtingen van de metingen en de meetresultaten
bevestigen bovenstaande.

De behuizing van de meettaster zit gemonteerd op het statische
deel van de machine. Doordat de Heidenhain meettaster maar een
effectief bereik heeft van ongeveer 9 cm, kan de meettaster niet
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op de slede van de z-as gefixeerd worden. De meettaster is daarom
uitgerust met een veersysteem dat de meettaster naar buiten laat
verene De taster drukt daardoor tegen het glad gepolijste
oppervlak van een metalen blokje dat bevestigd is op de z-as
slede. Een nadeel van deze bevestiging is dat bij het optreden
van grote versnellingen de meettaster los kan komen van het
blokje: dit veroorzaakt dan een verkeerde positie-aanduiding door
het referentie-meetsysteem. Om dit effect de metingen zo min
mogelijk te laten be!nvloeden, zijn de meeste metingen op de
freesbank uitgevoerd bij bewegingen in de negatieve z-richting:
in deze richting wordt de referentie-meettaster tegen de veer in
naar binnen geduwd.
Aan dit verschijnsel z1Jn metingen verricht waarbij o.a.
geprobeerd werd de gefixeerde toestand van de taster te benaderen
door deze met ijzerdraad strak tegen het blokje aan te binden. De
hierbij gevonden meetresultaten wijzen erop dat het denderen van
het referentie-meetsysteem vrijwel geen invloed heeft op de
metingen. Omdat de orde van grootte van de te verwachten
afwijkingen zo klein is (enkele micrometers), d"ent de vraag te
worden gesteld hoe goed gedurende bovenstaande metingen deze
benadering van de gefixeerde situatie is.

Een ander punt dat afwijkingen kan veroorzaken, is een scheve
stand van de referentie-meettaster. Indien de taster van het
referentie-meetsysteem een halve graad scheef gepositioneerd is,
veroorzaakt dit over een afgelegde weg van 6 centimeter een fout
van 0,5 urn. Pogingen om de meettaster opzettelijk scheef te
plaatsen binnen de speling die de taster heeft in zijn behuizing,
hadden echter geen effect op de meetresultaten zodat dit effect
van minder groot belang schijnt te zijn.

9.3. De MABO-freesmachine

De MAHO 700C freesmachine waarop de metingen met
meetsysteem zijn uitgevoerd, kan op een aantal
metingen be!nvloeden.

9.3.1. Bet meetsysteem en de besturingssoftware

het MK IV
manieren de

De gebruikte freesmachine wordt bestuurd door een Philips meet
systeem en besturing. De liniaal van dit meetsysteem op de z-as
wordt ook gebruikt door de te onderzoeken meetkop. Om eventuele
afwijkingen in het raster van deze liniaal te controleren, zijn
metingen gedaan waarbij de afwijkingen van de beide linialen
(referentie- en MK IV-meetsysteem) t.o.v. elkaar werden
bestudeerd. Zie ook figuur 9.-1. De snelheid van de z-as van de
freesbank hierbij was 6 rom/min.
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Fig. 9.-1 Verschi1 tussen positie aanduiding door
referentie- en MK IV-meetsysteem.

In figuur 9.-1 is de interpo1atie-fout van de meetkop herkenbaar,
verder is een periodiciteit te zien van 10 steken van 635 urn
(deze is bij meerdere metingen geconstateerd). Oit is waarschijn
1ijk een afwijking in de liniaal van het MK IV-meetsysteem. Zoals
te zien varieert de aanduiding door de beide linialen over grote
afstand slechts zeer weinig. Het maximale verschil in de positie
aanduiding bedraagt ongeveer 1,8 urn, hiervan veroorzaakt de
interpolatie-fout een groot aandeel.

Oe regellus van de freesbank besturing bemonstert de positie van
de liniaal elke 14,83 ms en verandert dan ook, indien nodig, het
stuursignaal voor de motoren. Oit is duidelijk te herkennen in
figuren 8.-8 en 8.-9: de pieken hierin zijn niet aIleen het
gevolg van de versnellingen die optreden. Als de door de beide
meetsystemen berekende snelheid wordt bestudeerd, blijkt deze ook
dergelijke pieken te vertonen. Oe stapvormige aansturing van de
motoren doet echter een monotoon stijgende snelheid verwachten.
Bij meting van het tachosignaal van de motor van de freesbank
blijkt het toe rental van de motor die de schroefspil van de z-as
aandrijft, weI het verwachte verloop te hebben. Het toe rental van
de motor reageert volgens een e-macht op de stappen in de
aansturing (zie ook figuur 9.-2).

Mogelijk dat speling tussen de schroefspil en de z-as slede en
elasticiteit van de aandrijfriem tussen motor en schroefspil er
de oorzaak van zijn, dat de verplaatsing van de z-as slede niet
precies in overeenstemming is met het tachosignaal van de
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aandrijfmotor. In de toekomst zou in deze situatie verandering
kunnen worden gebracht door de aansturing van de motoren niet
stapvormig te laten veranderen maar bijvoorbeeld lineair te
interpoleren tussen de stappen. Op dit moment worden mogelijke
oplossingen voor dit probleem onderzocht.

Fig. 9.-2 Tacho-signaal van de z-as motor bij startende
machine.

Gedurende de metingen die in deze afstudeerperiode zijn gedaan op
de MAHO-freesbank is een aantal malen de besturingssoftware van
de freesbank gewisseld. In de metingen kwam dit duidelijk naar
voren. In figuur 7.-2 is te zien dat de positie-fout na het
gedeelte van F = 2000 rom/min even kleiner wordt alvorens verder
toe te nemen, terwijl in figuur 8.-6 dit effect niet aanwezig is.
Dit verschijnsel wordt veroorzaakt door de blokvoorbereidingstijd
die de besturing nodig heeft om na uitvoeren van de stap met F =
2000 rom/min de stap met F = 4000 rom/min voor te bereiden. In
figuur 7.-2 is 400 software gebruikt met een Intel 8088 CPU; bij
de metingen in figuur 8.-6 is versie 500 software gebruikt met de
snellere Intel 80286 CPU. Bij de langzamere versie software is de
blokvoorbereidingstijd zo lang dat de snelheid even terugvalt
naar 0 voordat het nieuwe blok (F = 4000 rom/min) wordt
uitgevoerd. Bij de nieuwere software versie voorkomt de kortere
blokvoorbereidingstijd dit effect. Met het oog op de belasting
van de constructie van de machine en de motoren is het laatste te
prefereren. De machine met de nieuwe CPU-kaart loopt ook hoorbaar
soepeler. Een ander punt is dat in de 500-versie software de tijd
tussen het meten van de positie van de sleden en het uitsturen
van het nieuwe meetsignaal, beduidend korter is dan bij de oude
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versie. Omdat dit aspect van de besturing echter te veel afwijkt
van de studie naar het gedrag van het MK IV-meetsysteem, zijn
hieraan verder geen metingen verricht.

9.3.2. Mechanische aspecten

Bij metingen op de freesbank met snelheden van 1000 mm/min en
vooral 2000 rom/min leek de freesbank te gaan resoneren: zie
figuur 9.-3. Uit de meetresultaten blijkt dat het referentie
meetsysteem dit effect veel sterker vertoont dan het Philips
meetsysteem. Oorzaak hiervan is misschien de losse montage van
de referentie-meettaster.
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Fig. 9.-3 Verschil in positie aanduiding door referentie- en
MK IV-meetsysteem bij F= 2000 rom/min constant en
resonerend meetsysteem.

De hoge frequentie komt overeen met een periode van 120 urn (dit
geldt zowel bij de F = 1000 als F = 2000 rom/min).· Deze zou
misschien kunnen wijzen op een verband met de tanding van de
aandrijfriem van de z-as schroefspil: per tand verplaatst de z-as
slede zich 120 urn. De periodiciteit van de amplitude modulatie
(945 urn) wordt in veel sterkere mate door het Heidenhain meet
systeem geregistreerd dan door het MK IV-meetsysteem. Mogelijk
dat hier om een vrij plaatselijk effect in de machine gaat. Bij
dezelfde snelheid is de freesbank ook open-loop aangestuurd: de
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resonantie trad echter ook in dit geval Ope De resonantie wordt
dus niet door de besturingssoftware van de meetbank veroorzaakt.

Een beperking bij de metingen werd gevormd door het feit dat de
Heidenhain meettaster slechts bij snelheden tot ongeveer 5000
mm/min goed blijft functioneren. Om deze reden zijn bij hogere
snelheden geen meetresultaten bekend.

9.4. Nauwkeurigheid~ de metingen

Bij een stilstaande opnemer worden toch vaak afwijkingen tot
ongeveer 0,2 urn geregistreerd door het meetsysteem. Enerzijds is
de quantisatie binnen het meetsysteem hiervan de oorzaak,
anderzijds is er sprake van ruis op de metingen. D.m.v. metingen
met een pi~zo-elektrische versnellingsopnemer (fabrikant Bruel &
Kjaer) kon worden aangetoond, dat de oorzaak van deze ruis op de
metingen van electro-magnetische aard is en niet van mechanische
aard (trillingen). Bij stilstand zijn het de olie-pomp en een
ventilator in de freesbank die electro-magnetische strooivelden
veroorzaken. Las-werkzaamheden in de nabijheid van de freesbank
leken geen invloed te hebben op de metingen. Bij metingen met de
versnellingsopnemer bleek ook dat de versnellingen die de liniaal
ondervindt van de trillingen bij stilstand, een factor twee
groter zijn dan bij de rest van de machine. Dit is dus in
overeenstemming met eerdere uitspraken over de bevestiging van de
liniaal.

De invloed van bovengenoemde strooivelden zal nog groter worden
als ook de aandrijfmotoren bekrachtigd worden voor aandrijving
van de freesbank. Om deze reden is goede aarding en afscherming
van de onderdelen van het meetsysteem zeer belangrijk voor het
voorkomen van onnauwkeurige metingen. Hierbij moet gelet worden
op de volgende punten:
- doorverbinden van de shield van de kabel met enerzijds de

behuizing van de meetkop en anderzijds de behuizing van de TDU.
- aarden van de printplaten van de TDU en de stalen behuizing

waarin de TDU geplaatst is.
- geisoleerd opstellen van de meetkop op de freesmachine: dit om

de vorming van een aardlus te voorkomen [zie ook lit. 1].
- verwijderen van het schroefje in de meetkop dat het nulniveau

galvanisch verbindt met aarde. In het verleden is, bij het
ontwerpen van de huidige schakeling van het meetsysteem, de
conclusie getrokken dat het galvanisch verbinden van deze beide
niveaus de hoeveelheid ruis op het MS-signaal vermindert
(theoretisch gezien is dit geen goede beslissing). Toen bij
metingen in de werkplaats deze verbinding verbroken werd,
registreerde het meetsysteem bij stilstaande opnemer nog
slechts sporadisch een verplaatsing van 0,1 urn.

- Niet gebruikte aders van de kabel moeten worden afgeknipt of
geaard om werking als antenne te voorkomen.

Bij metingen in een vroeg stadium van dit projekt werd aan deze
maatregelen nog niet zoveel aandacht besteed: uit vergelijking
van de figuren 7.-2 en 8.-6 is duidelijk te zien hoe de metingen
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nadelig belnvloed kunnen worden door ruis.

De invloed van eventuele storingspieken op de netspanning lijkt
te verwaarlozen te zijn: het gebruik van een line-conditioner
(PE1411) in de voedingskabel van de TDU verbeterde de metingen
niet. Dit ondanks het feit dat deze direct naast de freesbank
staat opgesteld.

Bet positioneren van de meetkop moet normaal worden gedaan m.b.v.
een afstandsblokje met een dikte van 14,5 rom. Een enigszins
scheef staande meetkop heeft geen invloed op de dynamische fout:
de interpolatie-fout echter kan oplopen tot ca. 3 urn. De
interpolatie-fout is herkenbaar als "ruis" op de positie
bepaling door het MK IV-meetsysteem.

Bij gebruik van verschillende TDU-kaarten moet erop gelet worden
dat door toleranties van de componentwaarden van de filters
kleine veranderingen kunnen optreden in de dynamische fout: deze
bedragen echter hooguit 3% van de totale fout. Metingen
uitgevoerd met dezelfde TDU-kaart vertonen onderling verschillen
van minder dan 0,5 urn in de dynamische positie-fout.

De meetkop waarbij de behuizing zodanig was uitgebreid dat de
nieuwe schakeling ook kon worden aangebracht, is duidelijk
gevoeliger voor storingen dan de conventionele meetkoppen. Dit
geldt zowel voor de oude schakeling (ladingsintegratie) als de
nieuwe schakeling (fotostroom-meting) die in deze meetkop zijn
ondergebracht. Door het omzetten van een drie "jumpers" kon
gekozen worden tussen de oude en de nieuwe schakeling: beiden
maken zij dus gebruik van dezelfde otptoscanner en infrarood led.
Op de nieuwe schakeling heeft vooral de overspraak van het reset
signaal invloed op de meetresultaten. waarschijnlijk is ook de
huidige realisatie van de schakeling op een experimenteerprint er
de oorzaak van dat de metingen met nieuwe schakeling nog niet
goed reproduceerbaar zijn wat betreft het ruisniveau.

9.5. Conclusies en aanbevelingen

De huidige opstelling van het referentie meetsysteem zou
verbeterd kunnen worden, metingen wijzen er echter op dat de
metingen toch redelijk betrouwbaar zijn. Uitzondering hierop is
de beweging met een constante snelheid van 2000 rom/min: de frees
bank gaat hier resoneren hetgeen vooral het referentie
meetsysteem lijkt te belnvloeden. Gebleken is dat de aansturing
van de motoren bij versnellingen een zeer onregelmatig verloop
van de freesbank tot gevolg heeft, hetgeen ook kan resulteren in
positiefouten van enkele micrometers. Bet is vooral dit effect
gecombineerd met de montage van de meettaster dat de betrouwbaar
heid van de metingen vermindert. Door de aansturing van de
motoren niet stapvormig te laten verlopen maar volgens een
vloeiender curve, zal deze situatie waarschijnlijk sterk
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verbeterd worden.
Gebruik van de 500 versie software heeft in vergelijking met de
400 versie een duidelijk soepelere beweging van de freesbank tot
gevolg. Bestudering van de invloed op het gedrag van de freesbank
van de rekentijd in de :egelll , tussen het meten en het regelen,
is zeker nuttig.

De ruis op de positie-bepaling bij stilstand wordt in hoofdzaak
bepaald door elektro-magnetische strooivelden. Door aIle
mogelijke maatregelen te nemen voor afscherming en aarding van
het meetsysteem kan de gevoeligheid van het systeem hiervoor
sterk verminderd worden. Bet heeft, onder de eerder beschreven
omstandigheden, ook gunstige invloed het aard- en nulniveau in
de meetkop galvanisch gescheiden te houden, tegen de aanwijzing
van het ontwerp van de meetkop in. Omdat dan geen aardlussen meer
kunnen worden gevormd, kan dan overwogen worden de behuizing van
de meetkop galvanisch te verbinden met de machine.

De reproduceerbaarheid van de metingen aan het 0,1 um-meetsysteem
is goed: gebruik van een andere TDU-kaart kan echter verschillen
in de dynarnische fout veroorzaken tot ca. 3%.

Bet verschil tussen de quasi-sta~ische positie-aanduiding door de
beide meetsystemen over langere afstand is zeer gering: over 6 cm
bedraagt het hooguit 1,5 urn. De afwijking van de liniaal van het
MK IV-meetsysteem lijkt periodiek te zijn met een periode van 10
steken.
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de ruis bij

10. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

10.1. Conclusies

De dynamische positie-fout

De positiefout die gedurende bewegingen in de versie van het MK
IV- meetsysteem met een resolutie van 0,1 urn is gemeten, kan
theoretisch geheel verklaard worden.
De fasedraaiing door de filters en de huidige manier van uitlezen
van de optoscanner zijn ieder verantwoordelijk voor ongeveer de
helft van de dynamische fout. De sample/hold-schake1ing
veroorzaakt een dynamische positie-fout die een factor 10 kleiner
is. De invloed van andere dynamische-foutenbronnen (o.a. de
kabellengte en het tijdsverschil tussen het uitlezen van de
assen) veroorzaken een verwaarloosbaar aandeel in de dynamische
fout.

Software-matige correctie

De dynamische positiefout kan beschouwd worden veroorzaakt te
z1Jn door een vertraging van 590 us van het signaal dat
informatie bevat over de relatieve positie van de opnemer t.o.v.
de liniaal. De fout die bij deze benadering wordt gemaakt, is bij
snelheden kleiner dan 10 m/min maximaal 3%.
In de besturingssoftware kan de positiebepaling gecorrigeerd
worden voor deze vertraging. Door toepassing van deze correctie
op de meetresultaten, kan de met de snelheid evenredige component
van de positie-fout vrijwel volledig worden ge~limineerd. Wat
overblijft, is ruis in een band van ca. 1,5 urn: de ruis wordt
voornamelijk veroorzaakt door onregelmatig bewegen van de machine
en verder door elektro-magnetische strooivelden en de
interpolatie-fout van de meetkop.
Voor de metingen op de gebruikte freesbank kan met deze correctie
de beste resultaten worden behaald als wordt uitgegaan van een
constante snelheid binnen het te corrigeren tijdsinterval.
Onregelmatig bewegen van de freesmachine is er de oorzaak van dat
hogere orde extrapolatie van de snelheid van de freesbank de
dynamische positiefout niet verder verkleint.
Door de software-matige correctie pas te
daadwerkelijk een beweging van de machine wordt
kan de nadelige invloed van de correctie op
stilstaand meetsysteem ongedaan worden gemaakt.
Bij een willekeurige combinatie van TDU en meetkop zal altijd
96% van de dynamische fout door software-matige correctie
ongedaan kunnen worden gemaakt.

De verbeterde uitlezing van de optoscanner

Door aan de uitgang van de optoscanner de fotostroom te meten
i.p.v. de weggelekte lading, wordt de dynamische fout met 42%
teruggebracht. De interpolatie-fout is hierbij niet groter dan
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dit effect ongedaan kunnen

bij de meting van weggelekte lading. Na verder onderzoek op een
aantal punten kan hierdoor de kwaliteit van de meetkop op zich
sterk verbeterd worden. Indien software-matige . correctie kan
worden toegepast, wordt de kwaliteit van het gehele meetsysteem
niet verbeterd door op deze manier de optoscanner uit te lezen.

Bet huidige meetsysteem

De ondergrens van de interpolatie-fout van het meetsysteem wordt
hoogst waarschijnlijk bepaald door de lichtbron, optiek en de
optoscanner. Gebruik van extra of hogere orde laagdoorlaatfilters
zal bij goede aarding en afscherming de kwaliteit van het
bestaande meetsysteem niet verbeteren.

De meetomstandigheden

Bij gebruik van dezelfde TDU-kaart zijn de uitgevoerde metingen
aan het dynamische gedrag van het meetsysteem goed reproduceer
baar. Goede aarding en afscherming van de verschillende
onderdelen van het meetsysteem is essentieel voor nauwkeurige
metingen. Ontkoppeling van het aard- en nulniveau in de meetkop
brengt de ruis bij stilstaande freesmachine op een verwaarloos
baar klein niveau.
Onregelmatig bewegen van de gebruikte freesbank heeft de metingen
aan het dynamische gedrag van het MK IV-meetsysteem bemoeilijkt.
Bierdoor kon echter weI het gedrag van het meetsysteem in de
praktijk-situatie onderzocht worden.

10.2. Aanbevelingen

Bet huidige meetsysteem

Door de tijdconstante in het hoogdoorlaatfilter van de
verkleinen, zal de responsie van het meetsysteem
verandering in de dc-component van het meetsignaal
worden.
Door overspraak van SOO/S90-signalen
out van de TDU positie-fouten bij het
Door verbetering van de lay-out moet
worden gemaakt.
De invloed van elektro-magnetische strooivelden en
de nauwkeurigheid van de postie-bepaling kan
teruggebracht door in de meetkop aard- en
ontkoppelen.
Aan de ophanging van de liniaal van het meetsysteem zouden goed
reproduceerbare metingen moeten worden uitgevoerd voor wat
betreft de,invloed van trillingen. Bevestiging van de liniaal op
het statische deel van de machine op meer plaatsen dan aIleen de
uiteinden van de liniaal, zal de huidige situatie verbeteren.
M.b.v. het gerealiseerde simulatie-programma zou de invloed
kunnen worden onderzocht van ongelijkheden in de fotocellen op de
grootte van de interpolatie-fout.
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Correctie van de positie-fout gedurende bewegen

Voor het elimineren van de positie-fout gedurende bewegen, is
toepassing van de software-matige correctie het meest doel
treffend. Onderzocht zou kunnen worden in hoeverre bij hogere
snelheden (groter dan 5000 rom/min) de correctie-factor aangepast
moet worden.
Door de flexibiliteit en rekencapaciteit van een digitale
signaalprocessor kan deze, bij toepassing in het meetsysteem, een
aantal taken op zich nemen en daardoor de CPU ontlasten. Indien
in de toekomst de prijs van dergelijke processoren zal dalen en
de bekendheid met digitale signaalverwerking is toegenomen, zal
toepassing van een dergelijke processor waarschijnlijk rendabel
worden.
De nadelige aspecten van het gebruik van fotostroom-meting voor
de positie-bepaling zijn de snelheidsafhankelijkheid van de
interpolatie-fout en de invloed van het undershoot-effect in het
uitgangssignaal van de optoscanner. Deze punten zullen onderzocht
moeten worden, voordat overwogen kan worden de ontwikkelde
schakeling op te nemen in een nieuw type meetkop. Ook de
mogelijkheden met het tegelijk uitlezen van twee of meer fotocel
groepen in de optoscanner moet verder onderzocht worden.
De meetresultaten wijzen erop dat bij toepassing van fotostroom
meting minder zware filtering noodzakelijk is voor nauwkeurige
metingen. Aan dit aspect van de nieuwe schakeling zouden verdere
metingen verricht kunnen worden.

De besturings-software

Door de aansturing van de motnren van een CNC-machine vloeiender
te laten verlopen dan de huidige stapvormige aansturing, zal de
machine bij versnellingen soepeler bewegen.
Door het verkorten van de sample-tijd tot 5 ms zal in deze
situatie weI verbetering worden gebracht, maar de fout zal nog
niet ge~limineerd zijn.
De invloed van het tijd-interval in de besturings-software tussen
het meten en regelen van de machine zou onderzocht kunnen worden.
Bet gunstige effect van een korte blokvoorbereiding is tijdens de
metingen gebleken (versie 400 t.o.v. versie 500 software).

De meetomstandigheden

am nauwkeuriger metingen te kunnen verrichten aan het dynamische
gedrag van het MK IV-meetsysteem, moeten de meetomstandigheden op
een aantal punten gewijzigd worden:
- de machine waarop de metingen worden uitgevoerd moet zeer

regelmatig bewegen.
- het gebruikte referentie-meetsysteem moet beter gefixeerd

worden.
hogere snelheden moeten haalbaar zijn: zowel voor machine als
voor referentie-meetsysteem.
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Mogelijk dat voor het uitvoeren van de metingen het gebruik van
een as met verticaal bewegende slede gunstiger is, doordat de
zwaartekracht in geval van speling de slede in een voorkeurs
positie houdt (vgl. de veer in het referentie-meetsysteem).

110



11 LITERATUURVERWIJZINGEN

[1] Donk, A.G.H. van der:
EEN ANALYSE VAN EEN LINEAIR DYNAMISCH VERPLAATSINGSMEET
SYSTEEM VOOR CNC-MACHINES.
Vakgroep Meten en Regelen, Faculteit der Elektrotechniek,
Technische Universiteit Eindhoven, 1987.
Afstudeerverslag.

[2] Rhodes, J.D.:
THEORY OF ELECTRICAL FILTERS.
John Wiley & sons, 1976.

[3] Valkenburg, M.E. van:
ANALOG FILTER DESIGN.
Holt, Rinehart and Winston, 1982.

[4] Johnson, D.E.:
RAPID PRACTICAL DESIGN OF ACTIVE FILTERS.
John Wiley & sons, 1975.

[5] PE2580/20/30-PE2460 SERIES-PE2480 SERIES INSTALLATION
MANUAL.
4822 873 20368 Philips export B.V., I&E-Division,
Eindhoven 1987.

[6] Wijngaarden, B. van;
EEN LINEAIRE VERPLAATSINGSOPNEMER VOOR NUMERIEK BESTUURDE
GEREEDSCHAPSMACHINES.
Vakgroep Meten en Regelen, Afde1ing der Elektrotechniek,
Technische Hogeschool Eindhoven, 1986.
Afstudeerverslag.

[7] Scharten, ire Th.;
INLEIDING GOLFVERSCHIJNSELEN.
Faculteit der Elektrotechniek,
Eindhoven, mei 1983.
Dictaatnr. 5.661.

Technische Universiteit

[8] Streetman, B.G.:
SOLID STATE ELECTRONIC DEVICES.
Second edition, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1980.

[9] Huber, ire C.:
CAPITA SELECTA UIT DE MEETTECHNIEK: SENSOREN.
Faculteit der Elektrotechniek, Technische
Eindhoven, uitgave 1987.
Dictaatnr. 5.690, bIz. VIT4 - VIT23.

Universiteit

[10] Meerbergen, J.L. van:
DE ONTWIKKELING BIJ GEINTEGREERDE SIGNAALPROCESSOREN
UITMONDEND IN DE PCB 5010/5011.
Philips Technisch Tijdschrift, jaargang 44, okt. 1987,
bIz. 1-14.

111



[11] Lin, K.S.;
THE TMS320 FAMILY OF DIGITAL SIGNAL PROCESSORS.
Proe. of IEEE, vol. 75, no.9, sept.1987, bIz 1143-1159.

[12] Zilversehoon, J.J.C.;
DIGITALE AUDIO SIGNAALPROCESSING MET DE PCB 5010/5011.
Faeulteit der Elektroteehniek,
Teehnisehe Universiteit Eindhoven, 1987.
Stageverslag.

112



BIJLAGE 1 Optiek ~ de opnemer

....-------...--.------ I

- jj jI J

f

I
I

IJ~
e •

f'G

DOC

I
.'~' I

/I.

.....J I
i

I I~ ,
- ..........~~-+--II- - - II

-+------~--=--::::-==1__+___=j:::;~ =======::.'_ 'II

• ,. ,-... ,~,,, _,_ T

'-,l~"4' ,,....

",

1 ft .::!=========~~=k:==;:===
I

I
I

I

113



BIJLAGE 2 GEGEVENS OPTOSCANNER
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BIJLAGE 4 INVLOED VAN FASEDRAAIING DOOR FILTERS

18-11 -1 '?87 .

Po':: I ": : ... - :.. of 'AI I " ~:: i n 9 t. 9 • v. of a:: o? 0 r a a I I r, 9 do ':' r' ~ i 1 t o? r·: i n I). 1 'J rr. -m '" o? t k c, e,
~n T~U. Po,:. it I o?'....... =·n~ I he I d ~:cmt O'J",r",en me- t bewe-'~ I ng I r, de r' j C:-, t i rig
van ,::::I ... 1- i ct I ... 'Jo? 1 i r,l aal •

De of i I tcor=. t,o? I n'.} I ,:.eo::::en he t m",~ t:: i :;JnO\co.1 ,jcc,r ... ",n ,jeo 1 ?Y .;or, o? ... n ro?=.teoreon,je
fa~edraai ing do? 1 ta-phl.

Constante delay door filters is: 237.27 us.

I,)

(m/mi n;'

30.00D
28.000
26.000
24.000
22.000
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
·:.. 000
4.000
2.000
j. .7S0
1 • SOD
1 .250
1 .000
0.750
0.500
0.250
0.000

-0.250
-0.500
-0.750
-1 .000
-1 .250
-1.500
-1.750
-2.000
-4.000
-':,.000
-8.000

-10.000
-12.000
-14.000
-16.000
-18.000
-20.000
-22.000
-24.000
-2,:·.000
-28.000
-30.000

(m/~.)

0.5000
0.4667
0.4333
0.4000
o .36':,7
0.3333
0.3000
0.2667
0.2333
o .2000
0.1.:,67

o 1000
o . C! .:..:,7

o . 02'~'2
o.c:::sc
o 0203
0.0167
0.Cl125
0.0083
0.0042
0.0000

-0.0042
-0.008;::
-0.0125
-0.0167
-0.020:3
-0.0250
-0.0292
-0.0333
-0. 06':.7
-0.1000
-0.1333
-0.1667
-0.2000
-0.2333
-0.2667
-0.3000
-0.3333
-0.3667
-0.4000
-0 .433:::
-0.46':.7
-0.500;)

FASE
(gr~den)

-67.91
-...., C'r-Io-, ~ ...;-:.

-77.32
,.... .-, 1 co

-.:"....:. ...._1

-87.04
-92.04.-
-~'7. 07

-102.19
-107.38
_1 ~:2. ;~.::::

-11/.94
-123.2'7'
-128.t.9
-129. :36
-1 :~:O • Ci 4
-130.l.:.
-131.39
-132.07
-132.75
-133.43
-1 ~:4. 11
-134.7::::
-135.4':,
-136. 14
-13':,.82
-137.50
-138.18
-138. S~l

-139.54
-144.98
-150.42
-155.83
-161.22
-1':.6.55
-171.84
-177.05
-182.19
-187.24
-192. 1 9
-197.05
-201 .79
-206.42
-210. '::;'4

116

POSITIEFOUT DOOR
DELTA-PHI (IJm;1

-22 ..:.(;
-26.66
-24.73
-22.81
-20.87
-18. ';;'3
-16.'7'7
-15.01
-13.05
-11 0-:'

_c' 15
_-:", .-;,.::.- -'
-5.34
-3.50
-1 ;" 1
-1 50

_1 .0,:.
-0. ~:5

-0.21
0.00
o 21
c: 42
0.62
O. ::::3
1 .03
1 ,"=,-:;•.~ ....'
1 43

3.17
4.60

7. 11
8.17
9.10
'T.88

10.51
1 1 .00
11 .34
11 .54
11 .59
11 . SO
11 .2:'::

PDSITIEFOUT
TDTAi-1L '~urr.)

-1~37.::::9

1 '''-;0 C:C:- ~( • w'-"

-117.72
-107.87

-:?8.02
-:38.16
-78.29
-6::::.41
-58.55
-4E. ~.'7·

-:2'? . cr 7
-''7'.32

-4.80
- :~: • .:.(1
-2.40
-1.20
0.00
1 .20
2.3'7'
3.59
4.78
5.97
7 16
8.35
9.54

18.99
28.33
.-.- coco
~, • ...J ....f

46.66

64.46
73.15
81.6~'

'?O .0"7'
98.34

10':'.44
1 14.40
122.23



BIJLAGE 5 FASEDRAAIING DOOR KABEL

c = 120 pr:-,.:.~~ I ::;. =26 ':;hm/km
kabellengte = 3.0000000000E+OO m

.....;,.
'. '--

2.5000000000E+02
5.0000000000E+02
7.5000000000E+02
1.0000000000=+03
1 • 2~O VGOO 0:) :::::: ... C~

1 • 5000COOOOO~+C::~,
1.7500000000E·03
2.0000000000E+03
2.2500000000E+03
2.5000000000E·02
2.7500000000E·02
3.0000000000E+03
3.2500000000E+03
3.5000000000E+03
3.7500000000E+03
4.00000JOOOOE+O:;:

ampl i tlJde ':,::5)

-1.4454763262E-06
-4.7791795219E-06
-e.3454756636E-06
-1.1302659992E-O~

-1.6373657041E-05
-1.7281403882E-05
-1.7980075394E-05
-1.8531013295E-05
-1.8975651884E-05
-1.9342185440E-05
-1.9650t10599E-05
-1.9913101862E-05
-2.0140899647E-05
-2.0340637447~-05

-3.6558791314E-05
-6.10771S0~42~-C~

-7.2332797366E-05

-7.16C22~~726E-05

-6.8797845236E-05
-6.6188346437E-05
-6.3936039489E-05
-6.2~68~372S8E-05

-6.bs60668816E-05
-5.9370290103E-05
-5.3 d 52708910E-05
-S.77~72357~7E-05

fase en ampl i t!Jd ... ~:a.raKteri~tieK 'Jan de ~:~.bel tuss~n meetk:c:p er, :CL:
C = 120 pF/km I R =26 ohm/km
Kabellengte = 2.0000000000E+01 m

frequentie <Hz)

2.5000000000E+02
5.0000000000E+02
7.5000000000E+02
1.0000000000E+03
1.2500000000E+03
1.5000000000E+03
1.7500000000E+03
2.0000000000E+03
2.2500000000E+03
2.5000000000E+03
2.7500000000E+03
3.0000000000E+03
3.2500000000E+03
3.5000000000E+03
3.7500000000E+03
4.00GOGOOOOOE+03

amp 1 i t u d... (d8)

-9.6363060804E-06
-3.1861086216E-05
-5.5636520223E-05
-7.5351037652E-05
-9.0203988851E-05
-1.0110859520E-04
-1.0915725279E-04
-1.1520900635E-04
-1.1986683750E-04
-1.2353978054E-04
-1.2650401937E-04
-1.2894763171E-04
-1.3100048190E-04
-1.3275377279E-04
.-! .2427~55109E-04

-1 .2560~10482~-C4
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-2.9146268477E-04
-5.0265245792E-04
-6.25 d 2432719E-04
-6.9229790028E-04
-7.3284409655E-04
-7.6375800848E-04
-7.9279723391E-04
-8.2313666283E-04
-8.::~85649948E-04

-8.911~159457E-04

-9.2S22509217E-04
-9.6862463110E-04
-1 .C:S2~25510E-03

--1 .0~E4098657E-03



fase ~n amp1 i tlJce ~:~,l"'aKt"'l"'istiel< 'Jan de ~:',..,bel tlJSEen meeH:co en tCIJ
C = 120 pF~/km , R =26 chm/km
Kabel:en;~~ = 1.000COOJOOOE+02 rn

fl"'equ~nt i e <Hz)

2.5000COOCOOE+02
5.0000000000E+02
7.5000000000E+02
1.0000000000E+03
1.2500000000E+03
1.5000000000E+03

2. OOOCCG::;DOOE+O~'
2.2500000000E+03
2.5000000000E+03
2.7500000000E+03
3.0000000000E+03
3.2500000000E+03
3.5000000000E+03
3.7500000000E+03
4.0000000000E+03

amp 1 i tude 0: ,::2;'

-4.8187234036E-O~

-1.5932424833E-O~

-2.7821614354E-04
-3.7680397724E-O~

-4.5108557555E-04
-5.0562S35673E-O~

-S.45S942922~~-:~

-5.761791066~E-O~

-5.9949783915E-Od
-6.1789555171E-04
-6.3275325067E-04
-6.4501134052E-04
-6.553192=350E-O~

-6.6413265622E-04
-6.71Z770~150E-04

-6.7848879880E-04

118

-2.S80~Q40483E-Q3

-~.759601606SE-03

-6.4965776665E-03
-7.95405319 4 9E-Q3
-9.2798941140E-C2
-1.05~7~77~58E-C~

-: .::2~??~402=-~:

-:.3100708:~4E-::

-1.4387428030E-02
'-1.5686975956E-02
-1.6998515280E-02
-1.822Q635629E-02
-i .9651853228E-02
-2.0990806353E-02
-2.2336316559E-02
-2.2687391479E-02



of -!lSi' ~ rJ idTIP:: ~ '''; ;=~ :.-:: ·i\i .=.k ~ -: r' ! -: t ; ~ ~~ ',J.i.n .:e- :..: -~=.€,! t W :'°E.Co rl :'r:f? -:- t~: 0:· o?:"'l ~'::..l

C = !2~ pF.c/k~ . P =26 ohm/k~

~a~~·:~~;~~ = ?CO!:CCO::08SE-!~C ~

d~ ~ab~l E ~.~r~kt~~~st~~~ af~~sl~t~n

2.5000000000E+02
5.0000000000E~02

7.5000000000E+02
1.0000GOOOOOE+03
1 .2500000000E"03
1 .5000000000E+03

2 .0000CiOOOOGE+iJ:~:

2.2500000000E+03
2.5000000000E+03
2.7500000000E+03
3.0008000000:::+03
3.2500000000E+02
3.5000000000E+03
3.7500000000E"03
4.0000000000E+03

ampl i tude (c:\

-1.28990~2747E-G3

-1.8242014?60E-02
-2.234181 4 447E-03
-2.5798104703E-03
-2.8843157944E-02
-3. 1596096627E-03
-3.4127684922~-0~

-2.648402960~E-IJ3

-3.8697156897E-03
-4.0790385183E-03
-4.2781316892E-03
-4.4683628104:-03
-4.6508194593E-03
-4.8263834241E-03
-4.9957g14994E-03
-S.1596209327E-03

-E.50875672~2E-02·

-1.2033199371E-02
-1.4737599099E-02
-1 .70:75136~9E-02

-2.J842!!2769E-02

-2.5526271010E-02
-2.6907051864E-02
-2.8220354167E-02
-2.?~75198823E-02

-3.0673759530E-02
-3. 1536853455E-02
-3.2954273904E-02
-3.4G25027942E~02

Kabellengte = 2.0000000000E+Ol m
de Kabel is Kar·.~ktt?r-istieK afge~.lc,t€'n

fr-eque-ntie (H=>

2.5000000000E+02
5.0000000000E+02
7.50GOOOOOOOE+02
1.0000000000E+03
1.2500000000E+03
1.5000000000E+O:3
1 .750000000('E+0:=:
2.0000000000E+03
2.2500000000E+03
2.5000000000E+03
2.7500000000E+03
3.0000000000E+03
3.2500000000E+03
3.5000000000E+03
3.7500000000E+03
4.0000000000E+02

a.rnp 1 i tud';' (dE)

-8.5993681685E-03
-1.2161343080E-02
-1.4894542543E-02
-1.7198736282E-02
-1.9228771720E-02
-2.1064064060E-02
-2.2751789545E-02
-2.4322686113E-02
-2.5798104403E-02
-2.7193589725E-02
-2.8520877504E-02
-2.9789085047E-02
-3.1005462749E-02
-3.2175889294E-02
-3.3305209556E-02
-3.4397472516E-02

119

-5.6725046850E-02
-8.0~21330735E-02

-9.82506635C7E-02
-1.12 d SOG9291E-OI
-1.2684106122E-Ol
-1 .3894742062~-Ol

-1.5008036758E-01
-1.60 4 4266168E-Ol
-1.7017514097E-Ol
-1 . 7 '?:3::: 03491 6E-01
-1.8813569744E-Ol
-1.9650132722E-Ol
-2.04S2506569E-Ol
-2.1224569158E-Ol
-2.1969516263E-Ol
-2.269QOI8844E-Ol



t .=. "; .:- o? ~l :-.IT:: ~ i ~ ~ ': Eo ~~ .:.. r· :..~: t -? r' i s t i -? k I.)':" II .: 'o? ~.: .=.:: ~ 1 t 'J ~. ";. ~ n m~ i? t k c P ~ n t d u
C = 120 pF/Km , R =26 ohm :~

kabel1~ngte = 1.0000000000E+02 m
de Kabel i-: kara~:tEoristieK afgeslot€'n

frequent i e <Hz)

2.5000000000E+02
S.OOOOOOOOOOE+02
7.5DOOOOOOOOE+02
1 .OO~)OCiOOOOOE+02

1.25COOOOOOOE+C3
1.5000000000E+03
1.7500000000E+03
2.0000000000E+03
2.2500000000E+03
2.5000000000E+03
2.7500000000E+03
3.00000GOOOOE+03
3".2500000000E+03
3.500COOOOOOE+03
3.7500000000E+03
4. CGOOOOC:COOE"'O:::

amp! i tude <d8)

-4.2996840637E-02
-6.080671S157E-02
-7.4472712496E-02
-8.59?36S11S8E-02
-9.6143858404E-02
-1.0532032003E-Ol
-1.1375894739E-Ol
-1.2161343022E-Ol
-1.289905217c E-OI
-1.3596794847E-Ol
-1.4260438742E-Ol
-1 . 489454'24'7'5E-O 1
-1.5502731344E-Ol
-1.60879 d 4622E-Ol
-1 .66526047~4E-Q:

-1.719873622SE-Cl

120

fase (gracen)

-2.8362523550E-Ol
-4.0110665493E-Ol
-a.91~5331837E-Sl

-6.342QS30737E-Dl
-6.9473710558E-Ol
-7.5040183914E-Ol
-8.0221331006E-Ol
-S.5087570734E-Ol
-S.?690174706E-Ol
-9.4067848801E-Ol
-?8250663736E-Ol
-1.0226253305E+OO
-1.0612284587E+OO
-1.0984759148E+OO



BIJLAGE 6 SIMULATIE-PROGRAMMA VOOR OQ005

program oq005sin:

{Di t programma simuleert de oq005 optoscanner bl.j twee 'Jerschi 11ende :.nelheder,:
de o'Jergang is stapvormig. De bel ichting o'Jer een steek 'Jerloopt sinusvormig.:

eonst scans=150j
m=20j
1=3000j (1 = m
I i ch t= 7. 5e4 j

steel< = 635e-6 j

~ scar,s)
(geeft bel ichtings.shrl<te aan}

'.' ar n,;':, i ,1<
t :·can , de 1 tat, vi, 'J 2, h u I P
'J: array[l. .1] of real j
p: array[O •• I] of real j

q: array[O •• scans] of real;
{p in meter, v in m/s, deltat in

uitvoer:textj

function modulus(a,b:real) :real j
begin modulus:=fracCa/b)*bj
endj

:integer·j
:ro:-a 1 ;

sec., m=nauwKeurigheid van interpolatie}

function afrond(x:real) :real j
{x heeft een waarde tussen 0 en 1 en geeft de plaats binnen een steek aan}
begin afrond:=0.5+.<I-sin(x+.2*pi»
end:

begin assignCuit'Joer,'oq005.dat')j
r·ewri te(ui tvoer);
tscan:=1/15.7e3;
del tat :=tscan/mj
prO] :=OJ
writeln<'wat is Ie snelheid (m/s)')j
readln(vl);
I.-'Jriteln<'wat is· 2e snelheid (m/s.)');
readln<v2)j
for i:=1 to 40*m do v[i]:=vlj
for i :=40+.m+l to I do v[ i J :=v2j
for i:=1 to I do p[i]:= p[i-l] + 'J[iJ*deltati
{'Jul plaats- en snelheidarray}
for n:= 0 to scans do (n = huidige scan)
begin x:= n mod IOi (I<ies juiste fotocelgroep)

q [n] :=0;
for K:=m*(n-9) to m*n-l do
begin iT I<}=O then
begin

hulp:=p[I<]+(x/l0)*steel<j
q [n ] :=q [n] + I i c h t *abs (af r on d <f rae (h u 1p/s te e 1<) ) ) +'de 1 teo. t j

end;
end;
wr i tel n (u i tv oe r , q [ n] ) ;
wr i tel n ( n) ;

end;
c I ose<u i t'Joer);

end.
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BIJLAGE 7 GEGEVENS VAN BET BEIDENBAIN MEETSYSTEEM

Die digitalen Mef1taster MT 60K/MT 1011(
sind als Wegmef1system bel klelneren
Megelnnchtungen, Kreuztischen o. a
verwendbar. Ankopplung durch elne nur In
der Mef!lnchtung stelle Kupplung - die
Mef1taster haben kelne Andruckfeder.
DIe Mef!ltaster-VerSlonen MT 60MI
MT 101M besitzen elnen motonschen
Mef1bolzenantrieb (siehe Druckschrilt
HEIDENHAIN-METROI.

Referenzmarke
Die Mel?»taster besitzen
eine photoelek.trisch abgetastete
Aeferenzmark.e.

MeBlange 60 bzw. 100 mm
Teilungsperiode 10 ~lm

empfohlener MeBschritt 1 ~Im, 0.5 lim

Digitale MeBtaster MT 60KlMT 101K

,

...
'.I~"

\.

Mechanische Kennwerte MT 60K

MT60K

MT 101K

Ma~verk6rperung Glasmal~stab mit DIADUR-Glttertedung i
Tedunqspenode 10 lim

Systemgenaulgk€lt 1: 5 !,m :i 1 !,m

Referenzmarke In der Mitte der Mef1lange; 10 mm vor cberem Anschlilg
alternatlv 1,5 mm vor oberem Anschlag

Mer..weg 60 mm 100 mm I
Mef1bolzenfuhrung Kugelfuhrung i
Gebrauchslage belieblg i
bewegte Masse 50 9 165 9

erlorderliche Vorschubkraft • 0.1 N 0.2 ...0.4 N

max. Verfahrgescnwindlgkelt 250 mms

zulassige Querk.raft 0.5 N 2 N

max. Vibration (10 ... 2000 Hzl 100 m Sl I

I
max. Schock (11 ms) 1000 m.s~ I

Betnebstemperatur 0 50° C

Lagertemperatur -20 70 C

Gewlcht 700 9 1200 9
,

Belest'gung F1.lch,' JS '" 3,J rnm 2 S<;iHdlJben Flache 57 x 27 mrn. 2 Schr.luben

Anschlur..kabel zur Mer..wertanzelge 1.5 m i
;

Gewlnde fur Kupplunif- . M2.5 iG tltd) DIN 878 I
I
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Elektrische Kennwerte

MT 101K

MT60K MT 101K

Uchtquelle
Spannungsversorgung
Ausgangs-S,gnale Inkremental-Slgnale

Referenz-Signal

Signalgr6~e

bei Last 1 kQ

zulassige Kabellange. gesamt

Mtntaturlampe 5 V/O,6 W
5 V ± 5 %/120 mA
2 annanernd slnusformlge Signale Ie. und leZ

le1 hLA, ,"-/

lezl ~ . ~.
'J'

1 Signal leO

leO v:t=-J. I I

I, I """'=
lei ca. 7 16 ~ss

Ie] ca. 7 16 ~IA..
10(\ ca. 2 8 ~ (Nutzanteil)

20m
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eXt IU2

I
•I

Netzscholter
<l!!o.....iiI!I1.....-t--commutoteur de secteur

. ""'<;T mains sWItch

Lr-J

co. 3m long
longueur env. 3m
opprox. 3m

• t

Ausgong zur Folgeelektronlk
sortie vers electro/l/que CO/1secutive
output to subsequent electronics

...

26

I .
I I !

~I ~I ~:
I .......

I
I

Eingong vom Mensystem ~
entree du syst£ime de mesure
input of measuring system

262

Spomungsumschalter
inverseur de tension~
voltage selector \

Ansicht A
vue A
view A

D

Flonschdose
embase
flange socket
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Kurzbeschreibung
1 MeBsystem-Eingang
MeBslgnal-Untel1eilung 2S-fach
Ausgangssignale TTl·komp.tibel aus
Kabeltrelbern SN 75113/SN 75114 fur
Dlfferenzleltungsempfanger mit Kabelabschlu~
Versorgung uber eigenes Netzteil

Temperaturbereich
Betrieb
Lagerung

Gewicht

o... 45°C
-30 ... 70°C

ca. 3,4 kg

KurzschluB·
festigkeit Kurzschlu~aller Ausgange gegen 0 V

kurzzeitig zulassig. 1 Ausgang dauernd
kurzschlu~fest bei Umgebungstemperatur
:; 25·C

Nenn
Netzspannung

Netzspannungs
Toleranz

100,120.140,200.220,240 V
umschaltbar

-15% ... +10%

Kabellange
am Eingang
am Ausgang

max.~: m
max. 50 m mit HEIDENHAIN-Kabel
210436 .. und Ditferenzleitungsempfanger
am Eingang der Foigeelektronik.

Eingangsfrequenz ~ 15 kHz

Ausgangssignale
~Vo'

,

Leistungs-
aufnahme ca 20 VA

3 m lang (auf Wur.sch)

Um maximale Genauigkeit zu errelchen.
mu~ die EXE 702 bel der Zusammen
schaltung mit Drehgebern und offenen
Uingenme~systemen(LID. lIDA) abge
gltchen werden. Bel glelchzeltiger Bestel
lung von ROD und EXE Wlrd dies berelts
im Werk gemacht, bei LID und L1DA 1St
nach dem Anbau entsprechend der
Montageanleitung zu verfahren.

Hinweis

Netzkabel
48 ... 62 Hz

~V.Z

-----...!"L.-- Vo 0

-,..r--lJos
i i,! :o;ou_

PhaStnlcgt bell.t>ig

Netzfrequenz

Signalpegel

SchaltZeit
Flankenabstand
U. I : U.2
bzw.D;:lG
Signalverz6gerung
U.o : U., und U.2
Belastbarkeit

(siehe Signaldiagramm S. 5)
TTL·k ompatibel
bei I.,n. =40 mA, Low =0,3 V typ.,
0,45 V max.
bei (sourct' =,0 mA, High =3,5 V typ.,
2,4 V min.
typ 20 ns, max. 100 ns

~250 ns bei 15 kHz. ~ ~o~ Abtastsignalperiode bei:;' kHz

~ 35 ns
l.otIk :a 40 mA
I""urct' :a 40 mA
CLa• t :;, 000 pF

Belegung der 12-poligen Ausgangsdose

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

u:; frel U.o U.u U. 1 ~ U... U.2 SChirm frel OVoit frei

.\
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