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Samenvatting.

Als gevolg van de toenemende hoeveelheden koel- en
smeermiddelen, gepaard gaande met de groeiende vermogens die
men tegenwoordig op metaalbewerkingsmachines kan installeren,
ondervindt het linea ire meetsysteem MK-IV steeds meer problemen
met vervuiling.
Uit een onderzoek naar de invloed van transparante en
absorberende vervuiling bleek het produktieproces van de
opnemers van het meetsysteem voor verbetering vatbaar.
Een prestatieverbeterende aanpassing, die het MK-IV meetsysteem
minder gevoelig voor vervuiling kan maken, is aan de praktijk
getest m.b.v een flexibel beeldverwerkingssysteem.
Dit beeldverwerkingssysteem maakt gebruik van een andere
signaalverwerkingstechniek dan het MK-IV meetsyteem, en is
ontwikkeld omdat de prestatieverbeterende aanpassing moeilijk
op het MK-IV meetsysteem zelf getest kan worden.
De presta tie van het beeldverwerkingssyteem als lineair
meetsysteem is dermate goed gebleken dat de aanpassing deze
prestatie niet kon verbeteren.
Verder onderzoek m.b.t. de parameters van het, m.b.v het
beeldverwerkingssyteem, gerealiseerde meetsysteem is
noodzakelijk, maar de resultaten tot nu toe zijn veelbelovend.
Daarom is tot slot een meetsysteem beschreven dat de
verplaatsingsmeting, zoals geprogrammeerd m.b.v. het
beeldverwerkingssysteem, real-time uit kan voeren.

Abstract.

The growing quantities of coolant and lUbricant, that come with
the increasing power installable on metalworking machines
nowadays, have led to a loss in reliability concerning
displacement measurement with the linear measuring system MK
IV.
On investigation of the influence of transparant and absorbing
pollution, the manufacturing process of the system's
transducers shows room for improvement.
A performance improving adaptation, that may render the MK-IV
measuring system less sensitive to pollution, was tested with
the aid of a simple, flexible image processing system.
This image processing system uses a different signal processing
technique than the MK-IV measuring system, and was developed
for model experiments because the adaptation could not be
tested on the MK-IV system itself.
Measurements have shown that the performance of the image
processing system, concerning measuring linear displacements,
could not be improved by the adaptation.
Further investigation into the parameters of the linear
measuring system developed is required, but the results so far
are very promising.
Motivated by the performance mentioned above, a real-time
linear measuring system, that may carry out the displacement
measurement as programmed with the image processing system, is
described.
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O. Inleiding.

Bij het produceren van mechanische onderdelen met kleine
toleranties is het uitermate belangrijk dat men de verplaatsing
van het produkt, en/of het gereedschap op de machines, waarop
het produkt wordt bewerkt, nauwkeurig kan meten.
Philips heeft voor deze metlng een lineair meetsysteem, genaamd
MK-IV, ontwikkeld. Oit meetsysteem omvat een opnemer die
optisch een liniaal, waarop een raster is aangebracht, aftast.
Het uitgangssignaal van de opnemer kan vertaald worden in een
verplaatsing van de opnemer t.o.v. de liniaal.
Als gevolg van de 'meetonvriendelijke' omgeving waarin het MK
IV meetsyteem moet functioneren, is onlangs, bij meten in een
sterk vervuilde omgeving, de achteruitgang van de
betrouwbaarheid van het meetsysteem een probleem geworden, zie
par.l.l.
Oit verslag bespreekt het MK-IV meetsysteem, een onderzoek naar
het betrouwbaarheidsverlies van het meetsysteem en presenteert
een prestatieverbeterende aanpassing op het MK-IV meetsysteem.
fen test aan de praktijk van deze aanpassing m.b.v. een
daarvoor ontwikkeld beeldverwerkingssysteem heeft geleid tot de
beschrijving van een nieuw lineair meetsysteem.
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1. Probleemstelling.

1.1 Inleiding.

In de laatste jaren is de kennis omtrent de mechanische
eigenschappen van gereedschapsmachines sterk gegroeid. Dit
heeft ertoe geleid dat fabrikanten van gereedschapsmachines
deze kunnen uitrusten met steeds meer vermogen. Het een
groeiend vermogen wordt ook de vraag naar koeling en smering
groter, wat resulteert in steeds grotere hoeveelheden koel- en
smeermiddelen.
De behoefte aan koeling en smering heeft inmiddels tot een
ontwikkeling geleid waarbij het hele werkzame gebied van de
machine omgeven wordt door een cabine waarbinnen een constante
nevel van koel- en smeermiddelen aanwezig is.
Het voorgaande betekent dat het HK-IV meetsysteem tegenwoordig
vaak in een omgeving moet werken die zo sterk vervuild is door
koel-, smeermiddelen. spaanders e.d. dat de betrouwbaarheid van
de meting achteruit gaat en soms onvoldoende is.

1.20pdrachtformulering.

De ontwikkeling van het meetsysteem heeft een aantal jaren stil
gelegen, waardoor het probleem van het betrouwbaarheidsverlies
urgent is geworden. Er dient daarom gezocht te worden naar een
methode of techniek waarmee de betrouwbaarheid van het
meetsysteem in ~en sterk vervuilde omgeving verhoogd kan
worden.
Gestreefd wordt naar een korte termijn oplossing: realiseerbaar
binnen 1 of 2 jaar.

Daarnaast wil Philips. op een langere termijn. een nieuw
meetsysteem ontwikkelen, om te kunnen blijven voldoen aan de
vraag in de markt naar meetsystemen met een steeds hogere
nauwkeurigheid en oplossend vermogen bij toenemende
verplaatsingssnelheden.
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2. Het lineaire meetsysteem MK-IV.

2.1 Inleiding.

Aan elk meetsysteem voor produktiemachines wordt een aantal,
vaak moeilijk te combineren. eisen gesteld.
Oeze meetsystemen moeten robuust. niet onderhevig aan slijtage
en gemakkelijk te monteren zijn. Verder moeten ze weinig of
geen onderhoud vergen.
Bij produktiemachines is produktiviteit erg belangrijk. Oit
vereist snel, maar ook nauwkeurig meten om een hoge produktie
met weinig uitval te kunnen garanderen.
Utgaande van de bovenstaande eisen heeft Philips het MK-IV
meetsysteem ontwikkeld. dat in dit hoofdstuk besproken zal
worden, zie ook lit. 1. 2 en 3.
Eerst zal uiteen gezet worden wat de bovenstaande eisen voor
invloed hebben gehad bij de keuze uit een aantal alternatieven
die men heeft bij het realiseren van een lineair meetsysteem.
Vervolgens zal besproken worden hoe het gekozen alternatief in
het MK-IV meetsysteem gerealiseerd is.

2.2 De keuze van het meetsysteem.

2.2.1 Meetprincipe.

Bij het meten van linea ire verplaatsingen kan men gebruik maken
van een directe dan wel indirecte methode. Een veel gebruikte
indirecte methoae is het omzetten van de translatie naar een
rotatie. Vervolgens is uit de gemeten hoekverdraaing de
lineaire verplaatsing af te leiden. De mechanische koppeling
wordt hierbij gevormd door een schroefspil, die de slede
aandrijft.
Oat deze indirecte meting niet nauwkeurig kan zijn en blijven
voIgt uit een aantal direct aanwijsbare foutenbronnen: speling
in en slijtage van de translatie-rotatie omzetter en
temperatuurschommelingen bij het verspanen.
Een directe methode verdient dus de voorkeur.

Het MK-IV meetsysteem bestaat daarom uit de volgende drie
basiscomponenten:
-een liniaal of raster waarlangs de linea ire verplaatsing wordt

gemeten: aan de nauwkeurigheid van het raster worden hoge
eisen gesteld.

-een opnemer, die de liniaal aftast en een uitgangssignaal
geeft.

-een signaalomzetter, die het uitgangssignaal van de opnemer
vertaalt naar een verplaatsing.

Het meetsysteem moet in een bijzonder nmeetonvriendelijke"
omgeving opereren. denk hierbij aan spanen. smeer- en
koelmiddelen. hitte en trillingen.
Enkele andere fabrikanten, (bv. Heidenhain,Mitutoyo. zie lit.
41 die ook een lineair meetsysteem op de markt brengen waarin
we de eerder genoemde drie basiscomponenten terugvinden,
kapselen daarom de liniaal in in een gesloten huis. De opnemer
beweegt tussen twee afdichtingen in het huis langs de liniaal.
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De nadelen van dit systeem zijn slijtage van de afdichtingen en
meetonnauwkeurigheden als gevolg van hysteresis bij het
positioneren van de machineslede. Bovendien is de afdichting
nooit volledig. daarom zal het systeem toch regelmatig moeten
worden schoongemaakt. Vanwege de ingekapselde liniaal zal dit
erg bewerkelijk zijn en dus veel tijd vergen. Dit is voor
produktiemachines uiteraard niet wenselijk.

Een meetsysteem waarbij opnemer en liniaal geen mechanisch
kontakt met elkaar maken vertoont geen slijtage en
positioneringshysteresis. Daarom is het MK-IV meetsysteem een

open systeem. dat de afstand tussen opnemer en liniaal
optisch overbrugt. Bij een open systeem is een grote afstand
tussen opnemer en liniaal gewenst om vallende spanen, zonder
dat ze schade aanrichten, te kunnen laten passeren. Ook is een
open systeem gemakkelijk te reinigen. omdat aIle delen vrij
toegankelijk zijn. Er is gekozen voor optische aftasting van de
liniaal omdat de afstand tussen opnemer en liniaal relatief
groot is: 14.5 mm.
Naast de afwezigheid van slijtage en positioneringshysteresis
en de goede toegankelijkheid, is een vierde voordeel van een
open systeem de mogelijkheid linialen op eenvoudige wijze te
koppelen, zodat in principe een liniaal van onbeperkte lengte
gemaakt kan worden. Een liniaal die in een behuizing is
opgeborgen moet daarentegen altijd op maat gemaakt worden
wanneer men geen gebruik kan maken van bepaalde
standaardlengtes.

Een volgende keuze die gemaakt moet worden is de keuze tussen
een absoluut of een incrementeel meetsysteem. Een absoluut
meetsysteem vereist voor elke positie van de opnemer t.o.v. de
liniaal een uniek uitgangssignaal van de opnemer. Grote
machines kunnen een slede hebben die een slag kan maken van
enkele meters en die met een resolutie van 1 um (micrometer)
gepositioneerd moet kunnen worden. Een liniaal voor een
dergelijk absoluut meetsysteem is zeer moeilijk te maken. Een
incrementeel meetsysteem verdient dus de voorkeur.

Samenvattend kunnen we zeggen dat het meetsysteem MK-IV een
lineair, open, optisch en incrementeel meetsysteem is.

2.2.2 De liniaal.

De liniaal bevat een raster dat bestaat uit identieke
evenwijdige lijnen die aIle even breed zijn en gescheiden
worden door spaties, welke even breed zijn als de lijnen. Een
lijn gevolgd door een spatie noemen we een steek.
We moeten nu twee keuzes maken: de steekgrootte en het type
liniaal: transparant of reflecterend.

Op het eerste gezicht lijkt een rastersteek gelijk aan het
oplossend vermogen ideaal, het meten van een verplaatsing komt
dan neer op het tellen van het aantal gepasseerde lijnen. Bij
een resolutie van 1 um of kleiner is dan echter een zeer fijne
steek vereist. welke een aantal nadelen met zich meebrengt.
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-Reeds een dun laagje stof of olie vermindert het kontrast en
daarmee het meetsignaal tot een onaanvaardbaar niveau.

-De sledeverplaatsingen van de meeste middelgrote tot grote
machines maken een opbouw van de liniaal uit meerdere stukken
noodzakelijk. Bij een zeer kleine steek wordt een nauwkeurige
produktie van deze stukken onhaalbaar. Om de linialen te
kunnen koppelen worden ze nl.zo afgezaagd dat de uiteinden van
de liniaal gevormd worden door ongeveer 1/3 spatie. De
overgang tussen twee linialen bestaat dan achtereenvolgens
uit: 1/3 spatie, een opening ter lengte van 1/3 spatie en weer
1/3 spatie van de volgende liniaal. Bij het op lengte zagen en
monteren van de linialen heeft men zo een werkbare tolerantie,
mits de liniaalsteek niet te klein is.

Een oplossing voor deze problemen is een grovere rastersteek.
Een dergelijke steek houdt in dat geinterpoleerd moet worden om
met het gewenste oplossend vermogen van 1 of 0.5 um te kunnen
meten.
De grootte van de rastersteek wordt nog verder beperkt door de
fundamentele eis zowel in inches als in metrische eenheden te
kunnen meten en weergeven. Om aansluiting te houden bij vorige
genera ties linea ire meetsystemen van Philips is gebruik gemaakt
van een rastersteek van 635 um. Door deze steek te interpoleren
met een faktor 1270 krijgt men een metriek oplossend vermogen
van 0.5 um. Het toepassen van de interpolatiefaktor 500
resulteert in een oplossend vermogen van 0.00005 inch.

Het MK-IV meetsysteem heeft een reflecterende liniaal die
bestaat uit een glazen strip waarop het raster is aangebracht.
Deze glazen strip wordt op een stalen drager gelijmd welke een
uitzettingscoefficient heeft die gelijk is aan die van het
metaal dat voor de meeste machines gebruikt wordt. Vanwege de
lijmverbinding voIgt de glazen strip de uitzetting van de
drager zodat temperatuursinvloeden grotendeels geelimineerd
worden. Deze vlieger gaat uiteraard aIleen op wanneer ook het
metaal dat bewerkt wordt dezelfde uitzettingscoefficient heeft
als machine en meetsysteem. Een groot voordeel van
reflecterende linialen is dat zij eenvoudig gemonteerd kunnen
worden.

2.2.3 De opnemer.

2.2.3.1 Statische opnemers.

Een eenvoudig statisch systeem is de Moire-Ieeskop met
doorvallend licht, zie fig.2.2.3.1-1.
Het licht va It door de liniaal en het referentieraster op
een fotocel. De fotocel levert een gelijkstroomsignaal dat
evenredig is met de intensiteit van het licht dat erop valt.
Een beweging van de opnemer t.o.v. het liniaalraster resulteert
in een signaal uit de fotocel met een driehoekige golfvorm. Het
aantal gemeten golfperioden komt overeen met het aantal
gepasseerde rasterlijnen.
Door telkens als het signaal door nul gaat een impuls op te
wekken realiseert men met dit systeem een oplossend vermogen
van een halve rastersteek.
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fig.2.2.3.1-1: Moire-leeskop met doorvallend licht.

Men kan met dit systeem geen richting bepalen tenzij men een
tweede fotocel en een tweede, 90 graden in fase verschoven
raster aanbrengt, zie fig.2.2.3.1-2.
Het oplossend vermogen van dit systeem bedraagt nu een kwart
rastersteek, m.a.w. de interpolatiefaktor is 4 .

......r------------- ..
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fig. 2 . 2 . 3 . 1- 2 :
Moire-leeskop met de mogelijkheid tot het

aftasten van de bewegingsrichting.

de lichtbron in het systeem
de nuldoorgangen van het
toevoeging van een tweede
graden in fase verschoven,

Variaties in de lichtopbrengst van
leiden tot een verschuiving van
fotocelsignaal. Ook hier kan de
fotocel en referentieraster, nu 180
oplossing bieden, zie fig.2.2.3.1-3.
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fig. 2 • 2 • 3 • 1- 3 :
Compensatie voor varierende

lichtintensiteit

In deze figuur geIdt:
VA=Vdv+Asin(x+phi) I

VB=Vdv+Asin(x+phi+180)=Vdv-Asin(x+phi)
VO=VA-VB=Vdv+Asin(x+phi)-Vdv+Asin(x+phi)

2Asin(x+phi)

Vo

Bij varierende Iichtintensiteit van de Iichtbron zuIIen Vdv en
A beide mee varieren, maar omdat in VO de term Vdv niet meer
voorkomt bIijven de nuldoorgangen op hun plaats. Verder analoog
interpoleren m.b.v. de spanning VO is moeilijk omdat in dat
geval A konstant gehouden moet worden.

Wanneer we de Moire-Ieeskop combineren met de beide, hierboven
omschreven, toevoegingen krijgen we een praktisch bruikbaar
systeem met een interpolatiefaktor van 4, zie fig.2.2.3.1-4.
Dit principe wordt, met een steek van 20 um, toegepast door
de duitse firma Heidenhain en meet, m.b.v. een additionele
analoge interpolatiefaktor van 5, met een oplossend vermogen
van 1 um.
Voor de analoge interpolatiefaktor worden m.b.v. een
weerstandsnetwerk uit de SO en S90 signalen nog een vijftal
sinusvormige signalen opgewekt met ieder een eigen fase. De
nuldoorgangen van deze signalen Iiggen tussen die van de SO en
S90 signalen en weI zo dat iedere um verplaatsing gekoppeld is
aan een nuldoorgang van een van de hierboven genoemde signalen.

fig.2.2.3.1-4: Praktische Moire-Ieeskop.



-12-

Uit het voorgaande mag duidelijk zijn dat deze statische
opnemers totaal ongeschikt zijn voor een interpolatiefaktor van
1270. Een dergelijk grote interpolatiefaktor is weI haalbaar
met een dynamische opnemer, welke in de volgende paragraaf
beschreven zal worden.

2.2.3.2 Een dynamische opnemer.

Fig.2.2.3.2-1 toont het principeschema van een dynamische
opnemer.
Fotocel 2 ziet de wisselwerking tussen het referentieraster en
de bewegende rasterfilm, terwijl fotocel 1 de wisselwerking
ziet tussen het geprojecteerde liniaalraster en de bewegende
rasterfilm. Als aIle drie de rasters dezelfde steek hebben, en
als de verhouding van lijnbreedte tot spatie 1:1 is, dan zijn
de uitgangssignalen van de fotocellen driehoekvormig .

condenllOf

....-.
~ ----- -,.-"::,,-------,
I '0, ..........I _. i~./ NIt.-film

....d'i
;; " MS

.: I fotocel 1
;( I I

objectief~~1/. I I fotoolt 2

licfttbron 2 y I RS
I / I I
I ......ntie· I r'\ I.- \~/L ~~ J

fig.2.2.3.2-1:
Principeschema van een dynamische opnemer.

De golfvorm zal in de praktijk meer sinusvormig zijn als gevolg
van de niet-ideale optiek en de beperkte frequentierespons van
de fotocellen.
Het faseverschil tussen het referentiesignaal RS uit fotocel 2
en het meetsignaal MS uit fotocel 1 is een maat voor de
relatieve positie van de opnemer.
De signalen zijn:
MS=Asin(wt+2*pi*x/p)
RS=A'sin(wt+phil
waarin w de snelheid van het raster, p de steek van de liniaal
en x de positie van de opnemer t.o.V. de liniaal is.

Als het systeem boven een plaats a in rust is, worden er twee
sinusvormige signalen, met gelijke frequentie, opgewekt. Deze
twee signalen hebben, afhankelijk van de positie van de opnemer
t.o.v. de liniaal, een faseverschil. Een verplaatsing
veroorzaakt, afhankelijk van de bewegingsrichting, een toe- of
afname van de frequentie van het meetsignaal MS. Bij een
beweging van positie a naar positie b kunnen we de
frequentieverandering die deze beweging ten gevolge heeft
integreren over de tijdsduur van deze beweging. Het resultaat
van deze integratie is een faseverschil, dat een maat is voor
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de verplaatsing.

Omdat we nu altijd de beschikking hebben over twee sinusvormige
meetsignalen MS en RS (ook wanneer de opnemer niet beweegt
t.o.v. de liniaall. kunnen we het eerdergenoemde faseverschil
tussen deze beide signalen bepalen m.b.v. de nuldoorgangen van
deze beide signalen. Dit kan op electronische wijze gebeuren en
er zijn dan interpolatiefaktoren van meer dan 1000 met grote
nauwkeurigheid haalbaar. De signaalamplitude is bij het gebruik
van de nuldoorgangen allen van belang als deze zo laag zou
worden dat de signaalruisverhouding faseonnauwkeurigheden zou
veroorzaken.

Bi) de dynamische opnemer uit fig.2.2.3.2-1 wordt de rasterfilm
mechanisch aangedreven. wat de levensduur van deze opnemer
aanzienlijk beperkt. In de dynamische opnemer van het MK-IV
meetsysteem wordt gebruik gemaakt van het hierboven beschreven
principe. maar wordt de bewegende rasterfilm electronisch
gesimuleerd m.b.v. een fotocelarray. De opbouw en werking van
deze opnemer zal besproken worden in de volgende paragrafen.

2.3 Beschrijving van het meetsysteem.

2.3.1 De liniaal.

De liniaal bestaat uit een reflecterend aluminium raster dat op
een glazen strip met een doorsnede van 12 bij 0.8 mm en een
maximale lengte ~an 1 m. geetst 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 mm en een uitzettingscoefficient van 10.5E
6/graad Celsius gelijmd.

2.3.2 De opnemer.

Fig.2.3.2-1 toont het principe van de dynamische opnemer zonder
mechanische beweging zoals het is toegepast in het meetsysteem
MK-IV.

~------~--------I I
I . I
I ~
II "-"door· I'-t8nde ~_ I
1......1 I
I I
I I
I I
I , weld..... I
L__ _ ~

.....,
fig.2.3.2-1:

dynamische opnemer zonder mechanische beweging.
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2.3.2.1 De optiek.

In fig.2.3.2-1 wordt de liniaal van de machine, die
wordt via de halfdoorlatende spiegel en de veldlens,
veldlens, de spiegel en het objectief geprojecteerd
fotocellenarray ofwel optoscanner.
Al5 lichtbron wordt een infraroodled gebruikt.
In het MK-IV meetsysteem is de halfdoorlatende spiegel
vervangen door een reflecterende spiegel, waardoor de lichtbron
4 keer zo effectief wordt gebruikt. Hierdoor maken de optische
as en de normaal op de liniaal een hoek van 3 graden, zie
bijlage 1, maar omdat de optische as en de meetrichting nog
steeds loodrecht op elkaar staan is de invloed van optische
vervorming op de meetnauwkeurigheid minimaal.

2.3.2.2 De optoscanner.

De optoscanner is een IC dat een reeks fotocellen en de
aanstuurelectronica bevat die nodig zijn om het beoogde
dynamische karakter te verkrijgen, zie bijlage 2. Hen kan
hiermee het effekt van een bewegend raster simuleren door
fotocellen volgens een gegeven cyclus in en uit te schakelen.
Het resultaat is een electronisch equivalent van de bewegende
rasterfilm uit fig.2.2.3.2-1 waarbij de uitgang van de
optoscanner gelijkwaardig is aan het meetsignaal HS en waarbij
een electronische klok het referentiesignaal RS opwekt.
Bij het ontwerp van de optoscanner zijn de volgende drie
aspecten bepalend:
-Signaalvorming: voor een goede simulatie van het bewegende
raster is een groot aantal afzonderlijke cellen 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 1.8mm*0.01 mm op een steek van 0.02
mm. Het totale gebied beslaat dus 1.8*4.4 mm. 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 tot ale steek van
200um. De verkleiningsfaktor is dus 635/200=3.175. Van de
liniaal wordt dan een gebied afgetast ter grootte van 13.97 mm
*5.715 mm.

Er zal nu, aan de hand van bijlage 2, besproken worden hoe het
dynamische karakter van de optoscanner gerealiseerd wordt.
Omdat iedere 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 de figuur van
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bijlage 2 ook aIleen deze fotocellen zijn getekend. Ter
bespreking van de werking wordt ervan uitgegaan dat de positie
van de opnemer t.o.v. de liniaal zo is dat fotocel 1 tIm 5
boven een reflecterend stuk liniaal staan en dus belicht
worden. Fotocel 6 tIm 10 staan dus boven een niet reflecterend
stuk liniaal en worden niet belicht. H.b.v de signalen RS en SC
worden flipflops A tIm K gepreset, en weI zo dat fotocel 1 weI,
en fotocellen 2 tIm 10 niet via de fet-switches met output HS
worden verbonden worden. Hiervoor moeten flipflop A met 0 en
flipflops B tIm K met 1 gepreset worden. Wanneer fotocel 1 met
HS wordt verbonden zal de diodecapaciteit, die onder invloed
van de belichting ontladen wordt, weer opgeladen worden,
wanneer HS via een weerstand naar aarde afgesloten wordt. Een
volgende SC-puls zal de 0 van flipflop A doorschuiven naar
flipflop B, met als gevolg dat de diodecapaciteit van fotocel 2
opgeladen zal worden. Dit laadstroompje zal echter groter zijn
dan het vorige. De verklaring hiervoor is tweeledig. Ten eerste
is het belichtingspatroon van de optoscanner niet zuiver
blokvormig als gevolg van de beeldvervorming die door het
lenzenstelsel in de opnemer veroorzaakt wordt. Hierdoor is de
afbeelding van de liniaal op de optoscanner niet overal scherp.
De tweede oorzaak berust op de beweging van electronen in
halfgeleiders. Beschouw een foton dat een electron-gat paar
creeert in het substraat onder fotocel 2. Dit electron zal door
het substraat gaan driften en uiteindelijk ingevangen worden
door een fotocel. Het heeft de grootste kans ingevangen te
worden door fotocel 2, maar kan ook door een van de
buurfotocellen van cel 2 ingevangen worden. Wanneer zeer vele
fotonen onder fotocel 2 een electron-gat paar creeren, zullen
de aantallen electronen in fotocel 2 en de buurcellen van
fotocel 2 zich verhouden als de kansverdeling van een enkel
electron om in een van deze fotocellen terecht te komen, zie
fig.2.3.2.2-1.
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fig.2.3.2.2-1: Verdeling van electronen.

We zien dat fotocel 2 als het ware een deel van zijn lading
'kwijtraakt' aan zijn buren. Aan de andere kant krijgt fotocel
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2 ook een deel van de lading van zijn belichte buren: eel 1 aan
de linkerkant en cellen 3 tIm 5 aan de rechterkant, zie
fig.2.3.2.2-2.

DON I<.f: R
I)VM~Y LICHT DONI<E'Jl LICHT

FOTOGtL
J ~

FOTOGEL 1 2 3 I; 5" b T e 9 10 11

N - SUBST~A"'T

fig.2.3.2.2-2: Belichting van de optoscanner.

Een zelfde redenering geldt natuurlijk ook voor fotocel 1, deze
moet een even groot deel van zijn lading afstaan aan zijn buren
als fotocel 2, maar krijgt lading terug van de 4 belichte buren
aan zijn rechterkant: fotocel 2 tIm 5. Dit levert echter minder
op dan de lading van een belichte buur links en drie belichte
buren rechts, daarom zal de laadstroom van fotocel 2 groter
zijn dan die van fotocel 1. Fotocel 3 heeft op zijn beurt aan
beide zijden twee belichte buren. Dit levert netto nog meer
lading op, daarom zal de laadstroom van fotocel 3 ma~imaal

zijn. Uit symmetrie overwegingen zal de laadstroom van fotocel
4 gelijk zijn aan die van fotocel 2 en de laadstroom van
fotocel 5 zal gelijk zijn aan die van fotocel 1. Fotocel 6
wordt niet belicht, maar zal toch lading invangen die in het
belichte gebied wordt gecreeerd. Dit betekent een laadstroompje
waarvan gezegd kan worden dat het kleiner moet zijn dan dat van
fotocel 1 of 5. Fotocel 7 vangt ook lading in, maar minder dan
fotocel 6 omdat eel 7 verder van het belichte gebied ligt dan
eel 6. Cel 8 is het verst verwijderd van belicht gebied en zal
dus de minste lading invangen. Uit symmetrie overwegingen
zullen de laadstroompjes van eel 9 resp. eel 10 gelijk zijn aan
die van eel 7 resp. eel 6. Aan de uitgang MS van de optoscanner
zien we nu het signaal van foto 2.3.2.2\1.
We zien dat we met de omhullende van de spanningspiekjes van
het signaal MS een sinusachtig signaal verkregen hebben,
waarbij een golf van de omhullende door tien piekjes wordt
bepaald.
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foto 2.3.2.2\1: Signaal MS.

Wanneer voor de tiende keer geschoven wordt zal de situatie in
het schuifregister gelijk z~Jn 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 volgt dat in een periode van RS tien
spanningspiekjes, en dus een golf 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 (eel 1 tIm 5
belicht, eel 6 tIm 10 onbelichtl 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. Het omzetten van deze frequentieverandering
naar een leesbare verplaatsing wordt in par.2.3.3 besproken. In
par.2.3.2.3 wordt nu eerst besproken hoe uit de
spanningspiekjes de omhullende wordt geconstrueerd.

2.3.2.3 De opnemerelectronica.

Bijlage 3 toont een schema van de opnemerelectronica. Centraal
in het schema zien we de optoscanner 1021, welke via pin 10 het
signaal SC (scann) I en via pin 11 het signaal RS (trars)
aangeboden krijgt. Deze signalen bereiken de opnemer via
stroomsturing en moeten eerst m.b.v. V4 resp. va naar spanning
omgezet worden. Het uitgangssignaal MS is voor de
spanningspiekjes via een weerstandsdeler naar aarde afgesloten.
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Via pin 4,5,6,7,2,3 z1Jn worden resp. flipflops B,C,D,E,F en G
met 1 gepreset. In bijlage 2 is te zien dat flipflop A altijd
met 0 en flipflops H,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. Het optimum bleek
te liggen bi j 1.
Via de darlington V2-V3 wordt C5 opgeladen tot een spanning die
gelijk is aan de topwaarde van het spanningspiekje op MS min 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 na opgeladen te
zijn telkens weer ontladen worden. Dit gebeurt m.b.v. scann,
welk signaal via C3, R2 en R3 vertraagd wordt aangeboden aan
V3, waarmee C5 vervolgens wordt kortgesloten. We zien dat er
dus geen sprake is van een zuiver Ode orde houdcircuit. Uit het
signaal op C5, zie foto 2.3.2.3\1.1,wordt via een filternetwerk
de sinus gemaakt, zie foto 2.3.2.3\1.2, die de opnemer verlaat
om elders verder bewerkt te worden.

foto 2.3.2.3\1.1: Spanning op C5
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foto 2.3.2.3\1.2: Uitgangssignaal opnemer

Linksonder in het schema vinden we de lichtbron: LED V1 en een
schakeling die de voedingsspanning van 12 volt omlaag brengt
naar de voor de optoscanner optimale voedingsspanning van 8.2
volt.

2.3.3 De signaalomzetter.

signaal
bedoeld

verder in dit verslag verwezen wordt naar het
daarmee het uitgangssignaal van de opnemer

Wanneer
HS zal
worden.
Een verplaatsing van de opnemer t.o.v. de liniaal zal tot
uitdrukking komen in een faseverschuiving tussen de signalen HS
en RS. Elke verplaatsing van 1 liniaalsteek (=635 um)
resulteert in een faseverschuiving van 360 graden. Willen we
meten met een resolutie van 0.5 um dan zullen we
faseverschuivingen van 360/(635/0.5) graden moeten kunnen
detecteren, m.a.w. we moeten 1 golf van het signaal HS verdelen
in 1270 stukjes.
We gaan hiervoor uit van een oscillator met een frequentie van
3.5 HHz .. zie fig.2.3.3-1. Deze frequentie wordt gedeeld door
127, dit wordt het signaal scann met een frequentie van 27.56
kHz.
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klokimpul...
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fig.2.3.3-1: Signaalomzetter.

Zoals eerder afgeleid wordt iedere golf van het signaal HS
gegenereerd m.b.v 10 scann-pulsen, HS heeft dus bij stilstand
een frequentie van 2.156 kHz. In een golf van HS liggen nu,
zoals gewenst 10*121=1270 oscillatorpulsen. Wanneer de opnemer
beweegt t.o.v. de liniaal zal de frequentie van het signaal HS
veranderen en zal het aantal oscillatorpulsen wat in een
periode van HS valt niet langer gelijk zijn aan 1210. Het
verschilaantal impulsen geeft de verplaatsing, in halve um
die opgebouwd is gedurende een periode van HS.
Bewijs:

Bij stilstand van de opnemer t.o.v. de liniaal is de
snelheid van de gesimuleerde liniaal Vlin:

Vlin = LAHBDAlin * RS = 635 E-6 *2.156 E3 = 1.15 m/s.

We introduceren nu een systeemsnelheid Vsys, die als
voIgt gedefinieerd wordt:

Vsys = Vlin - Vopn, waarin Vopn de snelheid is van de
opnemer t.o.v. de liniaal

liniaaldet.o.v.van de opnemer

geldt Vsys=Vlin, de freqentie van HS
In een periode van HS vallen dan 1210

en er zal geen verplaatsing worden

Wanneer Vopn=O dan
is dan 2.156 kHz.
oscillatorpulsen
gedetecteerd.
Een snelheid Vopn
levert:

Vsys = Vlin - Vopn, waarbij Vopn positief is wanneer
liniaal en gesimuleerde liniaal in
de opnemer in dezelfde
richting bewegen en Vopn negatief
is wanneer liniaal en gesimuleerde
liniaal in de opnemer in
tegengestelde richting bewegen.
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De periodetijd van MS wordt nu:

Tsys = LAMBDAlin
Vsys

= LAMBDAlin
(Vlin - Vopn)

Het aantal oscillatorpulsen wat valt in Tsys verminderd
met 1270 is #pu:

#pu = Tsys * Fosc - 1270

= LAMBDAlin * Fosc 1270
(Vlin - Vopn)

Waarin Fosc = 3.5 MHz.

De verplaatsing van de opnemer t.o.v. de liniaal
gedurende Tsys noemen we Sopn. Hiervoor geldt:

Sopn = Vopn * Tsys

Er geldt nu:

#pu * 0.5 E-6 = (Tsys * Fosc - 1270) * 0.5 E-6

= LAMBDAlin * Fosc - 1270 * 0.5 E-6
(VIin - Vopn)

= (635 E-6 * '3.5 E6 -(1270 * (VIin - Vopn))) * 0.5 E-6
(VIin - VopnI

= 635 E-6 * Vopn
(VIin - VopnI

= Vopn * Tsys = Sopn Q. E. D.

De opgewekte verplaatsingsimpulsen komen in groepen (bursts)
door. We kunnen nl. twee gevallen onderscheiden:
-De frequentie van MS is hoger dan die van RS.

In een periodetijd van MS zullen minder dan 1270
oscillatorpulsen vallen. Ha deze periode wordt een aantal van
1270 oscillatorpulsen verminderd met het aantal pulsen wat in
de periode van MS viel en 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 MS. Gedurende de tijd
dat de burst optreedt kan de opnemer inmiddels verder bewogen
zijn. Het voorgaande betekent dat tijdens beweging van de
opnemer t.o.v. liniaal in een richting die tegengesteld is aan
de bewegingsrichting van de gesimuleerde liniaal de positie
nooit e~act bepaald kan worden. Voor sommige toepassingen is
dit onaanvaardbaar en moet er via extrapolatie in de
besturingssoftware een schatting gemaakt worden van de
positie.
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-De frequentie van HS is lager dan die van RS.
In een periodetijd van HS vallen nu meer dan 1270 pulsen.
Nadat,gerekend vanaf het begin van de periode van HS, 1270
oscillatorpulsen zijn geteld, worden de oscillatorpulsen naar
buiten gevoerd totdat de periode van HS voltooid is. We zullen
nu ook een burst pulsen te zien krijgen, maar deze burst zal
op hetzelfde tijdstip eindigen als de periode van MS. We
stoppen immers met het naar buiten voeren van
oscillatorimpulsen zodra de periode van HS voltooid is. Oit
betekent dat de lengte van de burst, en dus de verplaatsing,
bekend is op hetzelfde ogenblik dat de verplaatsing voltooid
is. In dit geval dat de liniaal en de gesimuleerde liniaal in
de opnemer in dezelfde richting bewegen, kunnen we de positie
ook tijdens bewegen exact bepalen.
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3. Invloed van vervuiling.

3.1 Inleiding.

Het meetsysteem MK-IV bezit de mogelijkheid vervuiling van de
liniaal of van het venster van de opnemer te detecteren. Deze
vervuiling reduceert nl. de hoeveelheid licht die op de
optoscanner valt. Het gevolg hiervan is een verzwakking van het
signaal MS. Wanneer de amplitude van MS beneden een bepaald
niveau daalt wordt eerst een waarschuwing gegeven in de vorm
van een vooralarm. Men kan dan nog verder meten. Wanneer de
amplitude van MS nog verder daalt wordt alarm gegeven en moet
gestopt worden met meten.
Na een inventarisatie van de aard van de vervuiling zal in dit
hoofdstuk met name de invloed van druppels transparante koel
of smeervloeistof onderzocht worden.
Het effect van deze vorm van vervuiling wordt als het meest
bezwarend ervaren. De druppel werkt n1. als een lensje welke
een optische vervorming van de liniaal te zien geeft. Deze
liniaalvervorming blijkt een meetfout te veroorzaken zonder dat
er een alarm gegeven wordt.
Verder zal uit enkele,in dit hoofdstuk uitgevoerde metingen,
een conclusie getrokken kunnen worden omtrent de kwaliteit van
het produktieproces van de opnemers.

3.2 De aard yan de vervuiling.

We kunnen de vervuiling,
in twee groepen indelen:
vervuiling welke licht van

naar invloed op het optische signaal,
vervuiling welke licht absorbeert en
richting verandert.

Tot de eerste groep kunnen we rekenen:
-een ingedroogde laag koel- of smeermiddelen die uit een nevel

van deze vloeistoffen op de liniaal en het opnemervenster is
neergeslagen.

-stof dat ontstaat bij het verspanen van gietijzer.

Tot de tweede groep behoren:
-transparante koel- en smeermiddelen. welke het licht buigen.
-niet transparante, melkachtige koel- en smeermiddelen, welke
het licht reflecteren.
Deze vloeistoffen komen voor in de vorm van platbolle lensjes
resp. bolle spiegels op de liniaal en het opnemervenster en in
de vorm van dubbelbolle lensjes resp. bolle spiegels in een
eventuele nevel die verspreid wordt.

Het gevolg van de absorptie en verstrooiing van licht zal zijn
dat bepaalde fotocellen minder of geen licht ontvangen, of dat
lichtstralen een andere weg gaan volgen waardoor ze op de
verkeerde fotocellen vallen. Het signaal MS, wat de omhullende
is van de electrische uitgangssignalen van de fotocellen, zal
vervormd worden, met als gevolg een verschuiving van de
nuldoorgangen t.o.v. het onvervuilde geval. Aangezien de
nuldoorgangen van MS de verplaatsing bepalen ontstaat een
meetfout.
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3.3 Simulatie van een druppel.

Om het gedrag van het meetsysteem te kunnen analyseren is een
simulatieprogramma geschreven waarmee de optische vervorming
van de liniaal als gevolg van transparante druppels koel- en
smeervloeistof berekend kan worden.

Bij deze simulatie zijn enige verwaarlozingen toegepast:
-We nemen aan dat het effect van een druppel voldoende

benaderd wordt door een planconvex lensje.
-AIleen de optische vervorming in de meetrichting wordt

invloed verondersteld, daarom wordt een cilindrische
gesimuleerd. De as van de denkbeeldige cilinder
evenwijdig aan het vlak van de liniaal en loodrecht
meetrichting, zie fig.3.3-t.

goed

van
lens
ligt

op de

fig.3.3-1:
Loop van de lichtstralen bij optische

liniaalvervorming.

H.b.v. deze simulatie berekenen we voor de lijn-spatie
overgangen van de liniaal die beinvloed worden door de druppel
de aard en grootte van deze beinvloeding. In fig.3.3-1 geeft de
punt-streep lijn de loop van de lichtstralen aan bij een schone
liniaal. De plaats van de lijn-spatie overgang, ORGINEEL,
blijft dan op zijn plaats. Wanneer een druppel in de lichtweg
terecht komt. zal de loop van de lichtstralen veranderd worden,
waardoor het lijkt alsof de lijn-spatie overgang verschoven is.
De plaats waarnaar de overgang verschoven lijkt te worden
noemen we BEELD. Bijlage 4 toont de simulatieresultaten. De
cilindrische lens bedekt 10 liniaalsteken. beginnende bij steek
4 en eindigend bij steek 13, zie fig.3.3-2. De maximale dikte
van het lensje is 0.5 mm. Bij de eerste simulatie is de
glasdikte van de liniaal 0.8 mm gekozen, dit komt overeen met
de werkelijkheid. Om de invloed van de glasdikte aan te tonen
is een tweede maal gesimuleerd met een verwaarloosbare
glasdikte van 1 um.
In deze simulatie wordt breking van het licht aan het oppervlak
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tussen druppel en liniaal verondersteld niet aanwezig te zijn,
voor de breking aan het oppervlak tussen lucht en druppel is
voor de druppelvloeistof N=1.51 genomen.

-o4-------c:::::::--¥f-------+-----";;;:::O'--
-tJ. .....__.......-----f,......--~----.,....,---- ......_-I I

: : OI5.NfIL

: ..ILD H.. (WO,.,<930.b2s)

fig.3.3-2: Gesimuleerde situatie.

effect van de
meetsysteem
aHe lijn
duwt' .

H.b.v. deze simulatieresultaten kunnen we nu het
vervuiling op de positiebepaling door het
voorspellen. In fig.3.3-3 zien we dat de druppel
spa tie overgangen die eronder liggen naar buiten

fig.3. 3-3:
Optische liniaalvervorming door

cilindrische lens.
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In deze figuur is, voor de duidelijkheid, het bedoelde effect
sterk overdreven.
Dit model komt echter niet geheel overeen met de werkelijkheid.
In het model worden n.l. aIle steken in het gezichtsveld van de
lens vergroot. Hierdoor zou een steek geheel of gedeeltelijk
kunnen wegvallen, wat cumulatieve fouten tot gevolg kan hebben.
Aangezien dergelijke fouten bij het MK-IV meetsysteem nooit
geconstateerd zijn. moet de werkelijkheid van het model
afwijken. We kunnen werkelijkheid en model in overeenstemming
brengen wanneer we bij de overgang tussen druppel en liniaal de
druppelvorm concaaf veronderstellen. Op deze plaats worden dan
de liniaalsteken verkleind, zodat er geen steken wegvallen en
dus ook geen cumulatieve fout ontstaat.
Het gedrag van het MK-IV meetsysteem bij bewegen over een
druppel zal nu als voIgt zijn:
Wanneer we de opnemer van links naar rechts over een stuk
liniaal bewegen dat vervormd is door een druppel. dan zal de
opnemer om te beginnen, als gevolg van de in elkaar gedrukte
steken die als eerste in beeld komen, teveel steken tellen. Het
gevolg hiervan is dat de door het meetsysteem aangegeven
verplaatsing groter zal zijn dan de werkelijke verplaatsing.
Naarmate de opnemer verder boven het vervormde stuk liniaal
beweegt zullen ook de steken die uitgerekt zijn in beeld komen.
Deze uitgerekte steken hebben tot gevolg dat de zojuist
opgebouwde meetfout gecompenseerd gaat worden, omdat de opnemer
nu te weinig steken telt. Precies midden onder de druppel is de
vervorming 0, de lijn-spatie overgang blijft hier op zijn
plaats. We verwa~hten daarom dat, wanneer de opnemer halverwege
de druppel is, de meetfout weer 0 zal zijn. Wanneer de opnemer
verder beweegt zullen eerst de uitgerekte steken aan de
rechterkant van de druppel in beeld komen, met als gevolg dat
de door het meetsysteem aangegeven verplaatsing achterblijft
bij de werkelijke verplaatsing. Vervolgens zal deze negatieve
meetfout gecompenseerd worden door de in elkaar gedrukte steken
aan de rechterkant van de druppel. Samenvattend verwachten we
dus dat de meetfout positief. nul, negatief en daarna, wanneer
de druppel gepasseerd is, weer nul wordt. Aangezien de
liniaalvervorming lijnsymmetrisch is rond de ene lijn-spatie
overgang die op zijn plaats blijft, verwachten we dat de
meetfout puntsymmetrisch is rond het punt waarin de positieve,
dan weI negatieve meetfout tot nul teruggebracht is.

Uit de simulatie voIgt ook dat het terugbrengen van de
glasdikte tot nagenoeg 0 de fout met een faktor 10 verkleint.
In de simulatie is uitgegaan van een evenwijdige bundel,
terwijl het werkelijke meetsysteem met een LED werkt. Een LED
mag niet als puntbron beschouwd worden, zodat er vele
evenwijdige bundels op de liniaal zullen vallen. Daarom moet
met een optiek een afbeelding van de liniaal op de optoscanner
gemaakt worden. Deze optiek wordt scherpgesteld op het raster
aan de onderkant van de glasstrip, we mogen dus verwachten dat
de invloed van de glasdikte minder zal zijn dan uit de
simulatie voIgt.
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3.4 Metingen aan een druppel.

Fig.3.4-l toont de meetopstelling waarmee de invloed van een
druppel op het meetsysteem is onderzocht.
In deze figuur z~Jn beide opnemers op eenzelfde frame
gemonteerd. Dit frame wordt m.b.v. een positioneringsbank langs
de liniaal bewogen. Opnemer 1 beweegt boven een schoon stuk
liniaal en geeft daarom de werkelijke verplaatsing Xl. Opnemer
2 beweegt boven de druppel en kan daarom een, van Xl
verschillende verplaatsing X2 aangeven. Xl-X2 is dan de
meetfout die gemaakt wordt door opnemer 2. De signalen MS van
beide opnemers worden in de signaalomzetter PE2503, een
drieassige teller indicator verwerkt tot de werkelijke positie
Xl en de meetfout Xl-X2. Display 1 wordt nl. geprogrammeerd om
de som van aIle verplaatsingen van opnemer 1, m.a.w. de
werkelijke positie Xl, te tonen, terwijl display 2 zo
geprogrammeerd kan worden dat het verschil Xl-X2 weergegeven
wordt, zie lit. 9. Om de grootte en de vorm van beide signalen
MS te bewaken, worden beide zichtbaar gemaakt m.b.v. een
spanningsmeter en een oscilloscoop.

4316NAAL
HU OI'1ZETT~~

HS2

OPNEMER'1

opnemers
signaalomzetter
spanningsmeter
oscilloscoop
positioneringsbank

2 maal Philips PE2580
Philips PE2503

2 maal Philips PM2524
Philips PM3266
SGIP MU-214B

lin ialll

fig.3.4-l:
Opstelling voor de meting van

de meetfout t.g.v. een druppel.
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Bijlage 5 toont de meetresultaten. We zien hierin de naar
aanleiding van de simulatie verwachte trend terug. Weliswaar
zijn de grafieken van meting 1 en 5 gespiegeld rond de X-as
als gevolg van het meten met negatieve X1 en X2. maar dat
verandert aIleen het teken van X1-X2. Gesuperponeerd op de
gemeten trend zien we een tweede meetfout, die zich herhaalt
met een periode van 1 liniaalsteek en verantwoordelijk is voor
de kartelvorm van de grafiek. Deze fout wordt gemaakt bij het
interpoleren binnen een liniaalsteek en wordt daarom
interpolatiefout genoemd. Het ontstaan van deze fout komt
verderop in par.3.5 ter sprake.
Voorgaande meting met een druppel is uitgevoerd met twee
verschillende opnemers op de plaats van opnemer 2, een van
beide opnemers is bij de produktie als goed bestempeld. de
andere opnemer als matig. De goede opnemer heeft een kleine
interpolatiefout en een kleine afdekfout. De afdekfout is de
fout die ontstaat wanneer links of rechts een gedeelte van het
door de opnemer bekeken stuk liniaal afgedekt wordt met een
niet reflecterend stuk materiaal. De matige opnemer heeft een
grotere interpolatiefout en afdekfout.

Heting 1 is gedaan met de goede opnemer en een relatief grote
druppel van 12 mm doorsnede. We zien dat de afwijking van de
puntsymmetrische vorm gering is, de maximale positieve meetfout
is 5 um groter dan de maximale negatieve meetfout.

Heting 2 is dezelfde meting als meting 1. maar dan
matige opnemer.· Bij deze opnemer onstaat bij
druppeltje een alarm.

met de
hetzelfde

Heting 3 is een herhaling van meting 2 met een kleiner
druppeltje ( doorsnede 8 mm I. Deze grafiek ligt 3 um te laag
omdat de eerste meetwaarde een interpolatiefout van 3 um
bevatte. Wanneer we de grafiek 3 um omhoog schuiven zien we
dat ook hier de afwijking van de puntsymmetrische vorm klein
is: een verschil van 2 um tussen maximale positieve meetfout
en maximale negatieve meetfout.

Heting 4 is gedaan met de matige opnemer en een druppeltje wat
22 liniaalsteken bedekt en daarbij geen alarm veroorzaakt. Bij
deze meting is de puntsymmetrische vorm van de grafiek
verstoord. een mogelijke verklaring hiervoor is de
asymmetrische vorm van het druppeltje. Heting 5 is een
herhaling van meting 1. met dat verschil dat het glasdeel
ondersteboven op de drager is gelijmd. Dit levert een liniaal
op met een glasdikte nul. In tegenstelling tot de verwachting
zien we dat de meetfout niet kleiner wordt, m.a.w. dat de
glasdikte geen invloed heeft op de meetfout. Hiervoor zal de
meting uit par.3.5 een mogelijke verklaring geven.
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3.5 Hetingen met een venster.

Een soortgelijke meting als in de vorige paragraaf is gedaan
met op de plaats van de druppel een venster van 12 steken.
Hiervoor is de liniaal afgeplakt met twee stukken zwart papier,
waartussen 12 liniaalsteken onbedekt zijn gelaten. Fig.3.5-1
toont de meetopstelling.
Aan het begin van de meting wordt het venster zo onder opnemer
2 geschoven dat X1-X2=O. Deze positie noemen we X1=O.
In bijlage 5, meting 6 zien we dat bij een verplaatsing X1
X2<>O zal zijn.

516WAAL.

MlEIi. OHZETTflt

MS1

OPt-lEtoIER 1.

opnemers
signaalomzetter
spanningsmeter
os cillo scoop
positioneringsbank

Of'NEM!R2

2 maal Philips PE2580
Philips PE2503

2 maal Philips PH2524
Philips PH3266
SGIP HU-214B

fig. 3 . 5 -1 :
Opstelling voor de meting

met een venster.

lin ;",,1

We kunnen de vorm van deze grafiek verklaren door de volgende
drie oorzaken aan te wijzen:
-Beeldvervorming door de optiek: de liniaalsteken die via de

rand van het objectief op de optoscanner worden afgebeeld,
worden krom afgebeeld, zie appendix. Deze vervorming wordt
tonvorming genoemd, zie fig.3.5-2. Uit de appendix volgt dat
de tonvorming voor het grootste deel voor rekening van het
objectief komt, daarom zal bij de nu volgende beschouwing de
invloed van de veldlens verwaarloosd worden.
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fig.3.5-2: Tonvorming.
-Door toleranties bij de montage van de beide spiegels, de
veldlens. het objectief en de optoscanner in het huis van de
opnemer liggen niet aIle optische componenten op een optische
as. Dit introduceert extra beelvervorming en heeft bovendien
tot gevolg dat het bekeken stuk liniaal niet midden op de
optoscanner afgebeeld wordt.

-Door het bewegen van opnemer 2 over het venster gaat vanaf een
bepaalde waarde van Xl het venster steeds verder buiten het
gebied van de liniaal. wat door opnemer 2 wordt bekeken,
vallen. Dit betekent dat bij bepaalde waarden voor Xl een niet
geheel aantal liniaalsteken op de optoscanner wordt afgebeeld.
wat een extra ~eetfout tot gevolg heeft. Deze fout is een
gevolg van het meten met een venster en is bij normaal gebruik
van het meetsysteem afwezig.

Oflt06~Glnne...

WYlstel" : 12 stektn.

- - - -- ---

fig.3.5-3: Schets van opnemer 2 bij Xl=O
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Voor een uiteenzetting van het ontstaan van de grafiek van
meting 6 uit bijlage 5 gaan we uit van een onderlinge positie
van venster, objectief en optoscanner bij X1=O zoals geschetst
in fig.3.5-3. Voor opnemer 2 is de matige opnemer gemonteerd.
In deze figuur is duidelijk te zien dat optoscanner en
objectief niet op een optische as liggen, de tonvorming nemen
we mee in onze beschouwing door te veronderstellen dat naarmate
een steek meer door de rand van het objectief afgebeeld wordt,
de kromming van de afbeelding ter plaatse groter zal zijn.

We bekijken eerst de situatie voor X1>O, deze situatie hoort
bij een beweging van de opnemer naar links in fig.3.5-3.
Wanneer we met de opnemer naar links bewegen zien we dat de
liniaalsteken van het venster meer door het midden van het
objectief op de optoscanner afgebeeld gaan worden. Bij X1=O
worden de steken in het venster enigszins door de linker kant
van het objectief afgebeeld met als gevolg een lichte
beeldkromming naar links. Bij X1=4 (steken) worden de
liniaalsteken in het venster vrijwel midden door het objectief
afgebeeld, zie fig.3.5-4, waardoor de beeldkromming
verwaarloosbaar klein is.Op de verplaatsing van 4 liniaalsteken
naar links wordt een virtuele verplaatsing gesuperponeerd,die
het gevolg is van het verdwijnen van de kromming van de
afbeelding op de optoscanner. Deze virtuele verplaatsing heeft
hetzelfde teken als de werkelijke verplaatsing zoals aangegeven
door opnemer 1.

'initial

-----------

fig.3.5-6: Stand van opnemer 2 bij X1=4.

De meetfout X1-X2 zal dus positief moeten zijn, maar ten
gevolge van de programmering van de PE2503 worden -X1 en X2-X1
gedisplayed waardoor de meetfout negatief uitvalt.
Voor X1>4 zien we dat de grafiek, afgezien van de pieken,
vrijwel horizontaal gaat lopen, m.a.w. dat de meetfout zich
stabiliseert. De reden hiervoor is dat voor X1>4 de
liniaalsteken rechts in het venster, weliswaar krom, worden
afgebeeld door de rechterkant van het objectief, maar dat de
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afbeelding van deze steken niet langer op de optoscanner valt.
Op de optoscanner worden nu alleen nog liniaalsteken door het
midden van het objectief afgebeeld, m.a.w. voor X1>4 bevat de
afbeelding op de optoscanner vrijwel geen vervorming. Dat de
vervorming niet geheel verwaarloosbaar is volgt uit de lichte
kromming die de grafiek, ook voor X1>4 te zien geeft. Wat er
netto gebeurt is dat de optoscanner telkens minder, vrijwel
recht afgebeelde, liniaalsteken ziet bij oplopende Xl. Zo'n
rechte steekafbeelding brengt vrijwel geen meetfout met zich
mee, daarom verandert het wegvallen ervan de meetfout vrijwel
niet.
Wel neemt de signaalamplitude af wanneer minder steken worden
afgebeeld, daarom wordt de amplitude bewaakt met een
spanningsmeter. We kunnen dan meten tot een signaalamplitude
waarbij nog net geen alarm ontstaat: 0.30 V.

Bij X1=4.5, zie fig.3.5-7, zien we een eerste piek in de
grafiek van meting 6.

optoSCQl'lner

- --- - - --
fig.3.5-7: Stand van opnemer 2 bij X1=4.5.

We zien in deze figuur dat er bij X1=4.5 11.5 liniaalsteken op
de optoscanner afgebeeld worden. Omdat 1 van de 11.5 steken
slechts gedeeltelijk wordt afgebeeld lijkt het zwaartepunt van
deze steek te verschuiven. Deze zwaartepuntsverschuiving wordt
door de optoscanner ten onrechte geinterpreteerd als een
verplaatsing. Deze fictieve verplaatsing wordt vervolgens
weliswaar gemiddeld over 11.5 steken, maar dit kan niet
voorkomen dat er een sterk oplopende meetfout onstaat die zich
herhaalt met een periode van een liniaalsteek. We zien bij
toenemende X1 ook de piek steeds groter worden omdat de
fictieve verplaatsing, zoals gegeven door een gedeeltelijk
afgebeelde steek, over een steeds kleiner wordend aantal op de
optoscanner afgebeelde steken wordt gemiddeld. De lengte van
deze piek blijkt omgekeerd evenredig te zijn met het aantal
steken waarover het wordt gemiddeld. De plaats van de piek
binnen een liniaalsteek is willekeurig en alleen afhankelijk
van de positie binnen een liniaalsteek bij het vaststellen van
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het referentiepunt X1=0. Wanneer we deze pie ken opt ellen bij de
zich stabiliserende meetfout t.g.v. de tonvorming verkrijgen we
voor X1>0 de grafiek van meting 6 uit bijlage 5.

Bij een beweging naar rechts van de opnemer IX1(0) zien we dat
de meetfout zich niet stabiliseert. Wanneer de opnemer naar
rechts gaat bewegen zal het venster door de linkerkant van het
objectief afgebeeld gaan worden waardoor de beeldkromming die
bij X1=0 aanwezig is alleen nog maar versterkt zal worden.
Opnemer 2 zal daarom een te kleine verplaatsing meten met als
gevolg een negatieve meetfout. Door de programmering van de
PE2503 wordt deze meetfout positief gedisplayed, welk resultaat
in overeenstemming is met de meetfout voor X1>0. Voor X1<-6
gaat weer een deel van de afbeelding van het venster buiten de
optoscanner vallen. Dit betekent dat we bij iedere liniaalsteek
verplaatsing in de afbeelding op de optoscanner een, door het
midden van het objectief afgebeelde, steek verliezen.
De meetfout die door elk van de krom afgebeelde steken is
geintroduceerd wordt daarom over een afnemend aantal steken
gemiddeld met als gevolg dat de netto meetfout zal groeien.
Voor X1<-6 wordt ook telkens een steek gedeeltelijk afgebeeld,
wat tot gevolg moet hebben dat er pie ken ontstaan in de
grafiek. Dit zien we inderdaad gebeuren, weliswaar minder
uitgesproken dan voor X1>O, maar dat komt omdat de meetfout
t.g.v. de tonvorming zich voor X1<0 niet stabiliseert.

Nu we het ontstaan van de grafiek van meting 6, bijlage 5
verklaard hebb~n, kunnen we ook het ontstaan van de
interpolatiefout verklaren. Wanneer we, bij normaal gebruik van
het meetsysteem, de opnemer verplaatsen t.o.v. de liniaal over
een afstand van minder dan 1 liniaalsteek zal aan de ene kant
van de afbeelding een deel van een krom afgebeelde steek buiten
de optoscanner vallen. Dit deel komt aan de andere kant van de
afbeelding op hetzelfde ogenblik weer binnen het gezichtsveld
van de optoscanner, maar is wel in de andere richting gekromd.
Deze verandering van de krommingsrichting wordt door de
opnemer, ten onrechte, gezien als een verplaatsing.
Daarnaast kan, t.g.v. ongelijkheid in fotocellen, het
verschuiven van de afbeelding over de optoscanner ook nog
bijdragen aan de interpolatiefout.
De interpolatiefout die zo ontstaat kan 3 um bedragen.
Het ontstaan van de piekjes bij meting 1 als gevolg van het
gedeeltelijk afbeelden van een liniaalsteek zouden we kunnen
zien als een versterking van de interpolatiefout.

Nu het bestaan van een interpolatiefout onderkend is dienen we
nog een opmerking te maken m.b.t. de meetresultaten uit dit
hoofdstuk. De opnemer die de werkelijke positie X1 levert is
behept met een zelfde interpolatiefout, welke de
meetresultaten zal beinvloeden. Aangezien de, in dit hoofdstuk,
gemeten fouten een faktor 10 groter zijn dan de
interpolatiefout mogen we concluderen dat deze fouten het
gevolg zijn van de druppel of het venster onder opnemer 2.

N.a.v. de bovenstaande resultaten kunnen we nu nog een drietal
metingen uitvoeren om deze resultaten te staven:
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Heting 7: herhaling van meting 6 met de opnemer van goede
kwaliteit. De kwaliteit van de opnemers wordt o.a. bepaald door
de mate waarin aIle optische komponenten op een optische as
zijn gemonteerd. Bij de goede opnemer verwachten we een betere
montage en daarom een symmetrische grafiek, waarbij de meetfout
zich in geen van beide richtingen Xl stabiliseert, maar weI
kleiner zal blijven dan bij meting 1. De grafiek van meting 7
heeft inderdaad een symmetrischer vorm dan die van meting 6,
ook is de maximale grootte van de meetfout kleiner, maar voor
Xl>O stabiliseert deze meetfout, afgezien van de pieken, zich
nog weI. Hieruit voIgt dat ook de montage van de optische
komponenten voor de goede opnemer nog niet optimaal is.

De beelvervorming en de niet optimale montage kunnen ook tot
gevolg hebben dat de invloed van de glasdikte van de liniaal,
indien aanwezig, niet tot uitdrukking komt. De fout die
veroorzaakt wordt door de twee eerstgenoemde foutoorzaken is
volgens deze verklaring faktoren groter dan de fout die
veroorzaakt wordt door het glas van de liniaal

Om de invloed van een beeldvervormende optiek te elimineren
doen we nog een volgende meting:

Heting 8: H.b.v een evenwijdige lichtbundel belichten we door
een raster met een steek van 200 um de optoscanner 'lop l' en
herhalen we meting 6. De doorlicht configuratie is eenvoudiger
te realiseren ~an een opstelling met reflecterend licht en
omdat een venster zoals in meting 1 het licht niet breekt mogen
we aannemen dat in deze doorlichtopstelling de lichtstralen
niet anders zullen lopen dan in een opstelling die gebruik
maakt van reflecterend licht. De evenwijdige lichtbundel maken
we m.b.v. een collimatorpen, zie fig.3.5-8, dit is een
laserdiode met convergerende optiek.
Omdat bij deze opstelling tonvorming afwezig is verwachten
als enige fout de piekjes te zien die ontstaan als gevolg
het afbeelden van een niet geheel aantal liniaalsteken,
fig.3.5-9.

OPT.SCANNER +
Oc>....51'!Ur UIOI<T. ON IGA

colli motorpen
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fig.3.5-8: 'lop l' meetopstelling.
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fig.3.5-9: Verwachte resultaat van meting 8.

De grafiek van meting 8 geeft een ander beeld te zien: een
random verloop van de fout binnen een band van 4 um. Voor het
instellen van de werkelijke positie X1 is bij meting 8 geen
gebruik gemaakt van een tweede opnemer zoals bij de andere
metingen. De interpolatiefout van 3 um van deze opnemer zou
het resultaat van deze meting zinloos maken, omdat de fout van
de '1 op l' opstelling in dezelfde ordegrootte ligt. Bij meting
8 is Xl afgelezen op de positioneringsbank, die een
insteltolerantie van 1 um heeft. Ook zijn bij het meten van
fouten van slechts enkele um temperatuurinvloeden niet langer
verwaarloosbaar.' We moeten dus concluderen dat, wanneer de
piekjes in de 'lop l' opstelling slechts enkele um groot
zullen zijn en we aIle mogelijke fouten meetellen, de grafiek
van meting 8 het verwachte resultaat mogelijk kan bevatten,
maar dat het met de beschikbare apparatuur niet gemeten kan
worden. WeI kan opgemerkt worden dat de afwezigheid van een
beeldvervormende optiek de fout bij de meting met een venster
aanzienlijk verkleint, vgl. metingen 6 en 8.

Een volgende logische stap is de meting aan een druppel met de
'lop l' opstelling. Deze meting kon niet uitgevoerd worden,
aangezien elk druppeltje een alarm veroorzaakte. Het bekeken
oppervlak van de liniaal is bij de 'lop l' opstelling namelijk
gelijk aan de groote van het lichtgevoelige deel van de
optoscanner, en dit is dermate klein dat elk druppeltje het
signaal direct tot nul reduceert.

Om het effect van het venster uit te schakelen bij het bepalen
van de interpolatiefout is meting 9 uitgevoerd: positiemeting
over 4 liniaalsteken m.b.v. de' 1 op l' opstelling. Het deze
meting willen we een uitspraak kunnen doen omtrent de oorzaak
van de interpolatiefout: beeldvervorming of ongelijkheid in
fotocellen. Als de oorzaak van de interpolatiefout gelegen is
in de beeldvervorming, dan moet de interpolatiefout bij deze
meting afwezig zijn. De grafiek van meting 9 onderschrijft wat
we ook a1 bij meting 8 gevonden hadden: de insteltolerantie van
de positioneringsbank is ongeveer 1 um.
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3.6 Evaluatie.

Het is gebleken dat de kwaliteit van het meetsysteem nadelig
beinvloed wordt door het relatief grote aantal optische
komponenten wat met zeer kleine toleranties gemonteerd moet
worden. Gebrekkige produktiemiddelen en het afwezig zijn van
een effectieve kwaliteitscontrole hebben tot gevolg gehad dat
het meetsysteem nog nauwelijks aan de specificaties kan
voldoen. Naar aanleiding van een klacht van een afnemer van het
meetsysteem is door de afdeling een onderzoek naar de oorzaken
van het kwaliteitsverlies gedaan. Dit onderzoek bracht aan het
licht dat de montagetoleranties van de optische komponenten
overschreden werden. Om het meetsysteem weer ruim binnen de
specificaties te brengen wordt het produktieproces nu herzien.
Wanneer dit herziene produktieproces opnemers aflevert die
binnen de toleranties gemonteerd zijn wordt het zinvol een
verbeterde optiek toe te passen.
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4. Een prestatieverbeterende aanpassing op
het MK-IV meetsysteem.

4.1 Inleiding.

Naar aanleiding van een algemene beschouwing betreffende de
invloed van vervuiling op het meetsignaal MS wordt in dit
hoofdstuk een aanpassing op het huidige meetsysteem uiteen
gezet, welke aan de praktijk is getest. Deze aanpassing heeft
de naam 'kop-staart meting' gekregen, in de loop van dit
hoofdstuk zal duidelijk worden waarom. Aangezien het onmogelijk
bleek deze kop-staart meting met het huidige meetsysteem uit te
voeren, is een flexibele meetopstelling gerealiseerd waarmee
dit weI mogelijk is, Deze opstelling en de meetresultaten ervan
komen in dit hoofdstuk ter sprake.
De laatste paragraaf van dit hoofdstuk is een van de rest
losstaand deel, hierin wordt aangetoond dat de kwaliteit van
het opnemersignaal MS verbeterd kan worden wanneer de minimaal
aantal-komponenten strategie voor de opnemerelectronica
verla ten wordt.

4.2 De kop-staart meting.

We kunnen de effecten van vervuiling op het signaal MS zonder
meer in twee categorieen indelen:
-verkleining van de amplitude van MS, dit kan veroorzaakt
worden door vervuiling die een egale contrastvermindering
tussen reflecterend en niet-reflecterend deel van de liniaal
tot gevolg heeft. Deze amplitudeverkleining veroorzaakt geen
meetfouten, de nuldoorgangen van MS blijven immers op hun
plaats.

-vervorming van MS, waardoor de nuldoorgangen van plaats
verschuiven. Het gevolg hiervan is het ontstaan van
meetfouten.

We verwachten de presta tie van het meetsysteem te kunnen
verbeteren wanneer we beide effecten kunnen detecteren en
onderscheiden.
-Amplitudeverkleining kunnen we detecteren door de amplitude

van MS te meten. Voor een te kleine amplitude kunnen we dan
kompenseren door de lichtintensiteit op te voeren.

-De positie van de nuldoorgang van MS controleren is moeilijker
aangezien een verschuiving van die nuldoorgang veroorzaakt kan
worden zowel door een verplaatsing van de opnemer als door
vervuiling. Wanneer we echter ook signaalvervormende
vervuiling kunnen detecteren voordat deze het signaal MS gaat
beinvloeden. kunnen we er voor zorgen dat ter plekke van de
vervuiling de opnemer niet naar de liniaal kijkt en dus het
signaal MS niet vervormd wordt.



-38-

Onder de volgende aanname:

Aanname: gedurende het tijdsinterval dat een stukje dx
van de liniaal door de opnemer bekeken wordt,
mag de vervuiling op dit stukje d~ niet
veranderen.

is het theoretisch mogelijk met de kop-staart meting
te meten zolang te allen tijde minstens een van de
liniaalsteken niet vervuild is. In hoeverre hieraan
werkelijke produktieomgeving voldaan kan worden
onderzocht te worden. Een mogelijke oplossing
kontaktloos afschermen van de liniaal ter plekke
meetkop.

foutloos
bekeken
in een

dient
is het

van de

Fig.4.2-1 toont een sensor waarin het kop-staart principe
geimplementeerd is.

sensor

I I I I I

'1 2- 3 I.( 5

-
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mstnsor

liniftlftll

fig.4.2-1: Kop-staart sensor.

We gaan ervan uit dat deze sensor over een liniaal beweegt en
dat iedere groep zijn positieinformatie aan 1 liniaalsteek
ontleent. Hoe dit binnen zo'n groep gebeurt is voor de werking
van het kop-staart principe van ondergeschikt belang. WeI
kunnen we zeggen dat vanwege de geometrische bouw van liniaal
en kop-staart sensor iedere groep een identiek uitgangssignaal
zal afleveren. Dit uitgangssignaal kan met een geschikte
signaalomzetter in een verplaatsing of positie vertaald worden.

De kop-staart sensor bestaat in essentie uit twee sensoren:
-VSENSOR: vervuilingsdetectiesensor. Parallelschakeling van
groep 1 en groep n. Onder de gemaakte aanname zal bij beweging
van de opnemer boven een vervuild stuk liniaal de vervuiling
die links dan weI rechts in beeld komt altijd het eerst gezien
worden door VSENSOR.
We kunnen a.h.w. groep 1 als de kop en groep n als de staart
van de kop-staart sensor zien.

-MSENSOR: meetsensor. De parallelschakeling van groep 2 tim n-1
levert het onvervormde meetsignaal waaruit de positie van de
opnemer afgeleid wordt.
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We kunnen de kop-staart sensor vergelijken met een slimme
duizendpoot met een sterke rug. Deze duizendpoot hoeft, bij het
oversteken van een plasje water, aIleen zijn twee voorste
pootjes nat te maken. Met deze twee voorste pootjes voelt hij
of hij de overkant van het plasje al bereikt heeft. AIle andere
pootjes, die zich boven het water bevinden, houdt hij omhoog,
zodat ze niet nat worden.

Een randvoorwaarde voor het functioneren van de kop-staart
sensor is dat opgestart moet worden boven een schoon stuk
liniaal. Vanuit dit schone stuk kan de opnemer zich bij
beweging boven een vervuild stuk liniaal gaan begeven. De
vervuiling zal het eerst onder groep 1 of groep n van VSENSOR
te zien zijn, wat tot uitdrukking zal komen in een verschil
tussen de uitgangssignalen van VSENSOR en MSENSOR. Wanneer we
dit verschil kunnen detecteren kunnen we ook concluderen dat
wanneer we daarna 1 liniaalsteek verder bewogen zijn, de
vervuiling zich onder groep 2 resp. groep n-1 van MSENSOR gaat
begeven. Dit betekent dat het meetsignaal vervormd gaat worden
waardoor geen betrouwbare positiebepaling meer mogelijk is. We
kunnen dit betrouwbaarheidsverlies eenvoudig voorkomen door op
het ogenblik dat MSENSOR zich boven de vervuiling gaat begeven
groep 2 resp. groep n-1 los te koppelen van MSENSOR. Dit
ogenblik is bepaald door, zoals gezegd, een verplaatsing van 1
liniaalsteek te tellen gerekend vanaf het ogenblik dat groep 1
resp. groep n de vervuiling in beeld kreeg. Het
uitgangssignaal van MSENSOR zal dan onvervormd blijven.
Wanneer we daarna weer een liniaalsteek verder bewogen zijn,
zal de vervuilin~ onder groep 3 resp. groep n-2 terecht komen,
welke we dan om dezelfde reden loskoppelen. Indien de
vervuiling zich slechts over een afstand ter lengte van 1
liniaalsteek uitstrekte zal groep 1 resp. groep n op dat
ogenblik geen vervuiling meer zien en zullen de
uitgangssignalen van VSENSOR en MSENSOR weer identiek zijn.
Groep 2 resp. groep n-1 mag dan weer aangekoppeld worden. Aan
de andere kant zal, wanneer groep 1 resp. groep n nog weI
vervuiling ziet, groep 2 resp. groep n-1 losgekoppeld moeten
blijven, zodat in dat geval groep 2 en 3 resp. groep n-1 en n-2
losgekoppeld zijn.
We kunnen met dit loskoppelen natuurlijk niet onbeperkt
doorgaan, in theorie moet minstens 1 groep van MSENSOR
ingeschakeld blijven om een meetsignaal te leveren.
De kop-staart methode is dus geen methode om ondanks vervuiling
altijd verder te kunnen meten, maar een methode om vervuilde
stukken liniaal uit te schakelen bij het genereren van een
meetsignaal. Wanneer daarom het door de opnemer bekeken stuk
liniaal geheel vervuild is, kan volgens de kop-staart methode
geen betrouwbaar meetsignaal meer gegenereerd worden en moet
alsnog gestopt worden met meten. WeI kunnen we zeggen dat tot
dit tijdstip zonder betrouwbaarheidsverlies gemeten is.
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4.3 HK-IV meetsysteem en kop-staart methode.

Het in de vorige paragraaf besproken kop-staart principe kan
gecombineerd worden met de in het HK-IV meetsysteem toegepaste
meetmethode. De n groepen uit fig.4.2-1 zien we in de
optoscanner van dit meetsysteem terug in de vorm van 22,
parallel geschakelde, groepen van 10 fotocellen elk. ladera
groep kijkt naar 1 liniaalsteek en aIle groepen leveren een
identiek signaal. D.m.v. groep 1 en groep 22 via een aparte
signaallijn buiten de optoscanner te voeren, hebben we VSENSOR,
en daarmee een kop-staart sensor, gerealiseerd.
In de praktijk ligt de zaak niet zo eenvoudig als hierboven
uiteengezet is. Hiervoor zijn direct twee redenen aan te
wijzen:
-De beeldvervorming van de optiek. Deze heeft tot gevolg dat
niet iedere groep van de optoscanner een zelfde liniaalsteek
ziet. De groepen zullen dus niet aIle hetzelfde signaal
leveren, ook niet wanneer over een schone liniaal bewogen
wordt. De beeldvervorming wordt geinterpreteerd als vervuiling
waardoor direct begonnen wordt met het loskoppelen van
groepen van HSENSOR.
Wanneer we dus de kop-staart methode willen toepassen dienen
we eerst voor een vervormingsvrije afbeelding op de
optoscanner te zorgen.

-Aanpassing van de optoscanner is vereist. Groep 1 en groep 22
moeten via een aparte signaallijn buiten de optoscanner
gevoerd worden en de optoscanner moet voorzien worden van de
mogelijkheid groepen van HSENSOR los te koppelen.

Vanwege het dynamische karakter van het meetsysteem moet het
loskoppelen van groepen, zoals dit in de vorige paragraaf
beschreven is, iets gewijzigd worden. Omdat de
verplaatsingsimpulsen in bursts doorkomen, zie hoofdstuk 1, kan
het voorkomen dat we pas weten dat groep 2 zich boven
vervuiling gaat begeven, m.a.w. dat we 1 liniaalsteek verder
verplaatst zijn, wanneer groep 2 zich al een stuk boven de
vervuiling bevindt. Stel nl. dat aan het begin van een burst
verplaatsingsimpulsen groep 2 zich boven de vervuiling gaat
begeven. In het geval dat liniaal en gesimuleerde liniaal in
tegengestelde richtingen bewegen zal de positie van de opnemer
en dus de positie van groep 2 pas aan het einde van de burst
bekend zijn. Gedurende de tijdsduur van de burst kan groep 2
zich al boven vervuiling begeven en het meetsignaal vervormen.
Pas aan het einde van de burst kunnen we beslissen groep 2 los
te koppelen, maar aangezien het meetsignaal al vervormd is komt
deze beslissing te laat. Dezelfde redenering geldt wanneer de
vervuiling van groep 2 naar groep 3 doorschuift.
Het voorkomen van vervorming van het meetsignaal is
desalniettemin eenvoudig: wanneer zich onder groep j van de
kop-staart sensor vervuiling bevindt, zorg dan dat, behalve
groep j, ook groep j-1 en groep j+1 losgekoppeld zijn van
HSENSOR.
De loskoppelfaciliteit kan gerealiseerd worden m.b.v een
schuifregister op de optoscanner. Eerst dient echter de kop
staart methode aan de praktijk getest te worden, want het
ontwerpen of wijzigen van een IC is een langdurige en kostbare
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zaak.

4.4 fen eenvoudig beeldverwerkingssysteem.

de
al

algorithme wat
plaatsbepaling,
kan worden.

H.b.v. een flexibel beeldverwerkingssyteem zoals schematisch
aan gegeven in fig.4.4-1 is het mogelijk de kop-staart methode
aan de praktijk te testen.
Het systeem bestaat uit de volgende komponenten:
-fen liniaal, welke de plaatsinformatie bevat.
-fen lichtbron, welke door de liniaal heen de kamera belicht.
-fen kamera die het lijnenpatroon van de liniaal omzet in een
videosignaal.

-fen framegrabber die het videosignaal van de kamera sampled,
deze samples digitaliseert en vervolgens de digitale woorden
aan de PC aanbiedt.

-fen personal computer, waarin met een
woorden van de framegrabber verwerkt, een
dan niet met kop-staart methode uitgevoerd

fen dergelijk systeem biedt de volgende voordelen:
-Het een CCD lines can kamera is de opstelling programmeerbaar
als een lineair meetsysteem op ware grootte, zodat er, naast
een test van de kop-staart methode, een indicatie verkregen
kan worden welke resolutie met moderne apparatuur haalbaar is.

-Het het gebruik van een laserdiode als lichtbron is het
mogelijk een evenwijdige lichtbundel te maken. Het deze
lichtbundel ka~ de kamera zonder tussenkomst van een
beeldvormend lenzenstelsel, dus zonder tonvorming, belicht
worden. Geheel vrij van vervorming is deze lichtbundel echter
niet, de lichtintensiteit in de bundel is nl. niet overal even
groot. Ook dit kan als een oorzaak van beeldvervorming worden
gezien.

-De flexibiliteit van het systeem maakt het mogelijk eventueel
vervolgonderzoek ook met dit systeem uit te voeren.

FR.A/'1E ~ItA&&ER CO"PVTER

fig.4.4-1 :Een eenvoud19 beeldverwerkingssysteem.
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Voor de verdere invulling van fig.4.4-1 kon de keuze gemaakt
worden tussen zelf hardware ontwerpen en bouwen waarmee een CCD
linescan IC aangestuurd en uitgelezen kan worden, zie lit. 5 en
6, of een bestaand systeem aanschaffen en zo nodig de interface
van dit systeem met de PC aanpassen. Vanwege de beperkt
beschikbare tijd en de beperkte ervaring met dit soort hardware
is voor de tweede mogelijkheid gekozen.
Hiervoor is bij verschillende fabrikanten van dit soort
apparatuur geinformeerd wat zij op de markt brengen.
Na aIle voor- en nadelen zorgvuldig afgewogen te hebben bleek
het Philips Identivision systeem om de volgende redenen de
beste keus:
-Het systeem biedt de gewenste mogelijkheden.
-Vergelijkbare systemen van andere fabrikanten zijn beduidend
duurder.

-Korte levertijd.
-Kennis omtrent het systeem is binnen Philips beschikbaar.
Het systeem heeft slechts een nadeel: de framegrabber
communiceert met een computer via het Qbus protocol. Het bleek
echter eenvoudig deze Qbus te bypassen en de framegrabber via
een standaard 8 bit databus en enkele benodigde stuurlijnen met
de PC te laten communiceren.
H.b.v. deze apparatuur is de volgende meetopstelling gebouwd,
zie fig.4.4-2.

ka",.rQ frame
fJrab
ber. D

coIli miltorpen

:r SM PC AT

fig.4 . 4- 2
Heetopstelling voor praktijktest

van de kop-staart methode.
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Heetapparatuur:
-lichtbron: collimatorpen N515 CQL-C met bundelverbreder.
-kamera: IV 1024 Lineair Sensor E 4571
-liniaal: Nat. Lab. masker nr. 621 HC 176
-framegrabber: IV Q-line card 8122 284 2075
-personal computer: IBM PC AT
-positioneringsbank: SGIP MU-414B
-oscilloscoop: Philips PM 3260

De lichtbron en de kamera zijn vast aan de positioneringsbank
gemonteerd, terwijl met dezelfde bank de liniaal tussen
lichtbron en kamera door bewogen wordt.
Het videosignaal van de kamera wordt op de oscilloscoop
zichtbaar gemaakt, zie foto 1 van bijlage 8.
Het masker bevat vier linialen met steken van resp. 130, 200,
260, en 390 um. De grootte van de lichtgevoelige cellen in de
lijnkamera is 13um.*13um. op een onderlinge afstand van
eveneens 13 um. Bij belichting met de evenwijdige lichtbundel
wordt dus elke steek van de liniaal met rastersteek resp. 130,
260 en 390 um. door resp. 10, 20 en 30 fotocellen bekeken. De
liniaal met rastersteek 200 um. is in combinatie met de kamera
niet bruikbaar.
Voor de dynamische verplaatsingsmeting, zoals die uitgevoerd
wordt door het MK-IV meetsysteem. is de bovenstaande
meetopstelling te traag. We dienen daarom een andere statische
verplaatsingsmeting te ontwikkelen, waarmee de kop-staart
methode getest kan worden.
Bij de afdeling electronenoptiek lEO) van Philips I~E wordt het
HK-IV meetsysteem gebruikt voor een positioneringsmechanisme in
electronenmicroscopen. Deze afdeling heeft een meetopstelling
ontwikkeld waarin de spanningspiekjes uit de optoscanner
digitaal verwerkt worden, zie lit. 7. De snelheid van de
bewegingen waarmee het preparaat in de micros coop
gepositioneerd wordt is dermate laag dat de fout die ontstaat
door de frequentieverandering van HS verwaarloosbaar klein is.
Bovendien wordt deze fout gemaakt tijdens bewegen en is men
aIleen geinteresseerd in de positie van het preparaat wanneer
het stilstaat.
Op deze manier is het mogelijk. weliswaar in een ideale
meetomgeving, met een resolutie van 0.1 um. te meten.
Aangezien we een digitaal beeldverwerkingssysteem ontwikkeld
hebben is deze methode zeer geschikt en, omdat we een statische
meting uitvoeren, zal de frequentie van het videosignaal niet
varieren.
In par.4.5 wordt deze methode, die gebruik maakt van digitale
fouriertranformatie IDFT), uiteengezet.
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4.5 Statische verplaatsingsmeting m.b.v
digitale fouriertransformatie 10FT).

Wanneer we met n fotocellen van de lijnkamera naar een
liniaalsteek kijken zal het videosignaal bestaan uit een rij
golven, waarbij elke golf opgespannen wordt door n samples van
n fotocellen. zie foto's 1 en 2 van bijlage 8.
Oit videosignaal V is een functie van de plaats x en is
periodiek met een periode van 1 Iiniaalsteek: w = 2'pi/steek =
2*pils, we kunnen het daarom beschrijven met een fourierreeks:

00

Vlxl= ; ao + 2 an COsnwx + bn sIn nwx

fl=:J.

Oe eerste term van deze reeks kan ais voIgt worden herschreven:

a, • ~! ~(x) GOS wx d x

- rr 7T

b,. if V(x) SlnWX dx

-7f
Wanneer we de integralen a1 en b1 kunnen berekenen is de fase
van de eerste harmonische, binnen een steek. direct een maat
voor de positie van de kamera t.o.v. de Iiniaal.
fen precieze berekening van tf 1 en b1. is niet mogelijk, maar
we kunnen ze weI benaderen met een Riemann-som waarin de n
samples FlO) tIm Fln-1) van de n fotocellen verwerkt worden.
Oeze samples zijn in de vorm van digitale woorden in de PC
beschikbaar zodat de Riemann-sommen voor Cl1 en b'1. eenvoudig
berekend kunnen worden:
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Hieruit voigt:

cf-t = arct an

n-:z.
~ F ( i). COS ( i. 2nTr)
i;.o

n-1 (. 2 Ti )
~F(i).Sln ~·n
L- : 0

( 4 .5. 1 )

moeten dus de i*n-1 ste
in ieder geval, wanneer
zijn.

Omdat we V(x) in het tijddomein als een gesampled signaal
kunnen zien. waarbij de samplefrequentie n maal zo hoog is als
de eerste harmonische van V(X), moet V(X) aan een bepaalde eis
voldoen , willen we ¢~ zonder fout kunnen bepalen m.b.v.
formule (4.5.1).
In het frequentiedomein zal het spectrum van V(X) zich nl.
herhalen rond de frequenties die een geheel aantal malen de
samplefrequentie zijn: i maal de samplefrequentie =i*n maal de
eerste harmonische van V(x), waarbij i
Dit betekent dat, wanneer niet aan het sampling theorema is
voldaan , Vi (x) vervormd kan worden door hogere harmonischen van
V(X) die in het frequentiespectrum op de plaats van V~ (X)
terecht komen als gevolg van het herhalende karakter van het
frequentiespectrum.
V~ (x) kan nl. beschouwd worden als een vector met
amplitude A., en. fa se ¢1' Wanneer we bij V~ (x) hogere
harmonischen. die we ook kunnen zien als vectoren , optellen ,
zal de resultante vector niet langer amplitude A1 .n fa •• ~~
hebben. Formule (4.5.1) bepaalt dan niet langer ;~ I maar de
fase van de resultante vector.
In fig.4.5-1 zien we dat de i*n-1 ste en i*n+1 ste
harmonischen, i f ~ I op de plaats van V~(x) terecht komen.
Voor de duidelijkheid zijn de herhalingen van het spectrum rond
de n de en -n de harmonischen resp. boven en onder het
basisbandspectrum rond w=O getekend. De drie tekeningen van
fig.4.5-1 vormen dus samen een spectrum. Wanneer we in
verticale zin langs de vector van de eerste harmonische kijken
zien we op deze lijn ook de vectoren van de n-1 ste en n+1 ste
harmonischen. Wanneer de figuur uitgebreid zou worden met nog
meer herhalingen van het spectrum zouden we ook de vector en van
de 2n-1 ste en 2n+1 ste, 3n-1 ste en 3n+1 ste. enz.
harmonischen op die lijn terugvinden.
Voor een foutloze berekening van ¢~

en i*n+1 ste harmonischen van V(X) 0 of
we een kleine fout toestaan , zeer klein

Er dient nu nog bepaald te worden wat de optimale steekgrootte
is, waarbij we de keuze hebben uit drie steekgroottes: 130, 260
en 390 um.
Dit zal in par.4.7 gedaan worden m.b.v. het
beeldverwerkingssysteem. In par.4.6 wordt nu eerst de software
voor het beeldverwerkingssysteem besproken.
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fig.4.5-1: Frequentiespectrum van V(x).

o



meting de fase
de vorige meting
als voIgt bepaald

-47-

4.6 Software voor de kop-staart meting.

Het programma waarmee de kop-staart meting wordt uitgevoerd is
modulair van opzet, de uit te voeren akties zijn ondergebracht
in procedures. De aktie die elke procedure uitvoert wordt
verduidelijkt door in de programmalisting elke procedure van
commentaar te voorzien, zie bijlage 6. In deze paragraaf zal in
grote lijnen het algorithme besproken worden.
M.b.v. formule (4.5.1) wordt voor elke
¢" bepaald. Uit deze fase en de fase van

kan de verplaatsing t.o.v. die vorige meting
worden.
In fig.4.6-1 zien we dat ¢1 geen functie is van al/bl.
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fig.4.6-1: Relatie tussen al, bl en

Volgens definitie ligt het resultaat van een arctangens
berekening tussen -rr/2 en +Tr/2, maar omdat we ook het teken
van al en bl tot onze beschikking hebben, kunnen we het
bruikbare gebied in fig.4.6-1 uitbreiden tot het interval
{- 7T ,+ 7T}. Wanneer we als eis stellen dat tussen twee metingen
de verplaatsing nooit groter kan zijn dan IT radialen (een
halve liniaalsteek), kunnen we door het teken van b1 te
beschouwen de verplaatsing eenduidig bepalen.
Wanneer voor de laatste meting geldt bl<O, dan verhogen we de
laatstberekende ¢1 met rr. om in de kwadranten met bl <0 te
geraken.
Indien het verschil van laatstberekende ¢" en voorlaatst
berekende ¢~ groter is dan IT. dan zou dit een verplaatsing
groter dan 1T betekenen. wat volgens de eis verboden is. De
werkelijke verplaatsing is in dit geval negatief. in de
berekening wordt daarom het berekende verschil met 2* rr
verminderd.
Het verschil van laatstberekende ¢~ en voorlaatst berekende
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;1 kan ook kleiner zijn dan - IT, ook dan is niet aan de
gestelde eis m.b.t. de toegelaten verplaatsing voldaan. Een
verschil van kleiner dan - 7T duidt op een positieve
verplaatsing, zodat we het verschil met 2*n moeten verhogen.

Voor de kop-staart meting is een kop-staart
geprogrammeerd die bestaat uit 12 groepen. Elk van deze
bestaat weer uit 5 groepen van 10 fotocellen, zodat
kamera 600 fotocellen in gebruik zijn.
De keuze van 10 fotocellen per groep wordt in par.4.7
gemotiveerd.
Op deze manier kan het signaal van de kopgroep samengesteld
worden uit de signalen van 5 groepen van 10 fotocellen,
waardoor het signaal van de kopgroep een gemiddelde van 5
dezelfde signalen en daardoor betrouwbaarder is.
Slechts 600 fotocellen, in het midden van het CCD-array
gelegen, zijn bij de metingen gebruikt. De andere fotocellen
worden door de rand van de evenwijdige lichtbundel belicht,
hierdoor is de belichting van deze fotocellen in de zijkant van
het beeld te onregelmatig om een bruikbaar signaal op te
leveren.
Ook in het midden van de bundel is de belichting niet geheel
homogeen waardoor de positiebepaling door de kop en door de
romp verschillend kan zijn. Bij beweging over een schone
liniaal is gebleken dat tussen de positie, bepaald met de
samples van de kopgroep, en de positie, bepaald met de samples
van de romp, een verschil van maximaal 5 um. kan optreden.
Daarom wordt in het algorithme, bij bewegen over een vervuilde
liniaal, de eerite groep van de romp pas losgekoppeld, wanneer
het verschil tussen romp en kop groter is dan 5 um.

Omdat de werking van de kop-staart meting al getest kan worden
bij beweging in slechts 1 richting, is aIleen een kopgroep
geprogrammeerd.
In tegenstelling tot wat eerder in deze paragraaf gezegd is, is
hierbij tussen twee metingen de verplaatsing groter dan een
halve liniaalsteek geweest. De verplaatsing tussen twee
metingen bedroeg telkens 5 liniaalsteken: de grootte van een
groep uit de kop-staart sensor. Op deze manier kan het
algorithme wat eenvoudiger gehouden worden omdat na iedere
meting zonder meer geschoven kan worden in het schuifregister
waarmee het loskoppelen van groepen bestuurd wordt. Er hoeft nu
niet getest te worden of daarvoor al voldoende verplaatst is.
Het meetsysteem zal, bij een verplaatsing van 5 liniaalsteken
tussen elk tweetal metingen, bij iedere meting een identiek
patroon moeten zien, en daarom bij iedere meting dezelfde fase,
en dus een verplaatsing 0, moeten berekenen.
In het programma wordt de juiste positie bepaald door na iedere
meting een verplaatsing ter lengte van 5 liniaalsteken bij de
positie op te tellen.
Ten gevolge van de vervuiling waarmee we gaan meten, en t.g.v
instelonnauwkeurigheden van de meetbank, kan toch een kleine
verplaatsing worden gemeten, welke door het meetsysteeem
aangegeven zal worden en vanzelfsprekend ook in de
positieaanduiding van het meetsysteem verwerkt wordt.
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4.7 Metingen met het beeldverwerkingssysteem.

M.b.v. de metingen in deze paragraaf willen we de kwaliteit van
de kop-staart methode aan de praktijk testen. Daarvoor is het
beeldverwerkingssysteem als lineair meetsysteem geprogrammeerd.
Met een drietal inleidende metingen wordt de kwaliteit van het
gerealiseerde meetsysteem onderzocht. Met de resultaten van
meting 4 tim 9, waarbij we meten met een vervuilde liniaal,
willen we een uitspraak doen omtrent de kwaliteit van de kop
staart methode. Hiervoor is de kop-staart methode in software
in het meetsysteem geimplementeerd.

kunnen we zeggen dat de steekgrootte een
z1Jn van 26 um. omdat anders het videosignaal

is met een periode van n fotocellen (n moet even

In eerste instantie is de optimale steekgrootte, 130, 260 of
390 um., bepaald. Het is mogelijk dat een andere steekgrootte
dan een van deze drie betere resultaten levert. maar voor dit
onderzoek zijn linialen met de voorgaande drie steekgroottes
gemaakt.
In ieder geval
veelvoud moet
niet periodiek
zijn ).

Aan de ene kant is een kleine liniaalsteek wenselijk omdat dan
slechts een kleine interpolatiefaktor nodig is om met de
gewenste resolutie te kunnen meten. Omdat de afmeting van de
fotocellen vast is, brengt een kleine liniaalsteek een klein
aantal fotocellen per steek met zich mee. m.a.w. een kleine n.
Dit betekent dat ook n-l en n+l relatief klein zullen zijn en
dat, wil V (x) niet te veel vervormd worden door de n-1 ste en
n+1 ste harmonischen. de amplituden van deze harmonischen klein
moeten zijn. Aan deze eis is voldaan wanneer V(x) een smal
frequentiespectrum heeft, m.a.w. wanneer, in het plaatsdomein
bezien. V(x) nagenoeg dezelfde vorm heeft als de
grondharmonische waarin we geinteresseerd zijn.
Naarmate de liniaalsteek kleiner is zal V(x) ook steeds meer op
de grondharmonische gaan lijken, zie foto 1 van bijlage 8, als
gevolg van buiging van het licht aan de randen van de openingen
in de liniaal. Hierdoor worden de overgangen tussen licht en
donker wat minder scherp.
Aan de andere kant zal bij een grotere liniaalsteek V(x) meer
op een blokgolf gaan lijken. maar omdat we nu meer fotocellen
per steek hebben en dus pas vervorming hoeven te verwachten van
harmonischen met een hogere frequentie en dus lagere amplitude,
kan een grotere liniaalsteek toch betere resultaten opleveren
dan een kleine.
WeI moeten we bij een grote liniaalsteek de fase nauwkeuriger
kunnen bepalen omdat we een grotere interpolatiefaktor nodig
hebben.
De liniaal met steek: 130 um. leverde de beste resultaten: zie
meting 1, 2 en 3 van bijlage 7.

Meting 1 is een positiemeting over 9.1 cm. over een schone
liniaal. Hierbij is een op de SGIP-bank ingestelde verplaatsing
vergeleken met de verplaatsing zoals die is aangegeven door het
meetsysteem zoals het met het beeldverwerkingssysteem is
gerealiseerd. Er is om de hele liniaalsteek gemeten om de
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invloed van een eventueel aanwezige interpolatiefout uit te
sehakelen.
De meetfout voor de 130 um liniaal loopt over de afstand van
9.1 em. lineair op naar 4 um. Oit kan als voIgt verklaard
worden:
De meting is verrieht bij een temperatuur van 27.8 grad en
Celsius, terwijl de SGIP-bank geijkt is bij een temperatuur van
20 graden Celsius.
De uitzettingseoeffieient van de bank is 11.5E-6 I graad
Celsius. De SGIP-bank is dus bij 27.8 graden over een afstand
van 9.1 em. 1.8 * 0.091 * 11.5 = 8.16 um. uitgezet.
De liniaal is gemaakt bij 21 graden Celsius en heeft een
uitzettingseoeffieient van 3.1E-6 I graad Celsius. Bij 21.8
graden is de liniaal over een afstand van 9.1 em daarom 1.8 *
0.091 * 3.1 = 2.29 um. uitgezet.
Het meetsysteem zou dus bij 9.1 em. verplaatsing een fout van
8.16 - 2.29 = 5.87 um. moeten geven, maar als gevolg van de
niet optimale uitlijning van het meetsysteem bedraagt de fout
sleehts 4 um. Deze fout kan door uitlijnen 1007. geeorrigeerd
worden.
De meting voor de 260 en 390 um liniaal is op een koelere dag
gedaan, bovendien was de uitlijning van linaal en kamera beter.
Daarom vertonen deze metingen geen lineair oplopende fout.

Heting 2 toont dat de interpolatiefout kleiner is dan 1 um. De
meetfouten van 1 of -1 um bij de 130 um liniaal liggen binnen
de instelnauwkeurigheid van de SGIP-bank.
De 260 en 390 um ~iniaal vertonen een grotere interpolatiefout.
daarom is bij meting 4 tIm 9 gewerkt met de 130 um liniaal.

Heting 3 is een indieatie voor de mogelijkheid te kunnen meten
met een resolutie van 0.1 um. De fouten van 0.1 of -0.1 um voor
de 130 um liniaal zijn het gevolg van ruis in het systeem en
zullen verdwijnen wanneer het systeem ruisarmer gemaakt kan
worden.

Uit meting 2 en het feit dat de fouriertransformatie een
linea ire transformatie is, verwaehten we dat de positie tussen
de meetpunten lineair zal verlopen en geen sprongen zal
vertonen. Op grond van de verwaehte resolutie van 0.1 um
en het linea ire verloop van de positie verwaehten we een
interpolatiefout die in dezelfde ordegrootte ligt als de
resolutie: 0.1 um. Omdat de SGIP-bank niet instelbaar is op 0.1
um. kan deze verwaehting niet aan de praktijk getest worden.

Heting 4, 5 en 6 zijn metingen waarbij op de liniaal een
druppel transparante olie ligt. De vervorming die deze druppels
veroorzaken zijn te zien op resp. foto 3. 4 en 5 van bijlage 8.
De tabellen van deze metingen dienen als voIgt gelezen te
worden: de kolom sgip geeft de positie die met de bank is
ingesteld, de kolom sensor de positie die aangegeven wordt
wanneer het beeldverwerkingssysteem zonder kop-staart methode
wordt geprogrammeerd. De kolom sgip-sensor geeft de fout die
dit meetsysteem maakt. De kolom romp geeft de positieaanduiding
door het kop-staart meetsysteem, de kolom sgip-romp de fout die
door het kop-staart meetsysteem gemaakt wordt. De kolom sensor-
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romp toont het verschil tussen een meting met - en een meting
zonder kop-staart methode. De kolom romp-kop toont de fout die
de kopgroep genereert wanneer zij boven vervuiling beweegt. In
de kolom schuifreg. kunnen we zien welke groepen in- en welke
groepen uitgeschakeld zijn: groepen die met een sterretje zijn
aangegeven zijn ingeschakeld, groepen met een streepje
uitgeschakeld.

We zien dat, ondanks de vervorming van het videosignaal, de
metingen met - en zonder kop-staart methode weinig verschil in
positieaanduiding te zien geven, en dat de fout die beide
systemen maken klein is (enkele um. I in verhouding tot de fout
die het MK-IV meetsysteem maakt (enkele tientallen um. I, zie
meting 1 tIm 5 van bijlage 5, wanneer dergelijke druppels op de
liniaal liggen. Voor de kop-staart meting hadden we deze kleine
fout verwacht, maar voor de meting zonder kop-staart methode
niet. Een mogelijke verklaring hiervoor wordt in par.4.8
gegeven.

Meting 7. Bij deze meting wordt vanuit een schoon gebied
bewogen naar een gebied waar de liniaal bedekt is met een dikke
oliefilm, waardoor uiteindelijk aIle groepen van de kop-staart
sensor losgekoppeld worden. De vervorming van het videosignaal
is op foto 7, bijlage 8 te zien.
Opvallend is dat het meetsysteem zonder kop-staart methode, ook
wanneer aIle groepen van de kop-staart sensor uitgeschakeld
zlJn, blijft meten met slechts een kleine fout. Wanneer we de
kolommmen sgip-~ensor en sgip-romp vergelijken zien we dat bij
deze meting het meetsysteem zonder kop-staart methode beter
werkt dan het systeem met kop-staart methode.

De resultaten van meting 7 hebben geleid tot nog een tweetal
metingen waarmee we de kwaliteit van het
beeldverwerkingssysteem als meetsysteem, dus zonder kop-staart
methode, verder willen onderzoeken.
Bij meting 4 tIm 7 is de positie, zoals die door het
meetsysteem bepaald werd, telkens dezelfde geweest, omdat we
tussen ieder tweetal metingen een geheel aantal liniaalsteken
verplaatsten. Omdat we ook een uitspraak willen doen over de
fout die ontstaat bij de positiebepaling binnen een
liniaalsteek en boven een vervuilde liniaal zijn ook meting 8
en 9 nog uitgevoerd.

Meting 8. We zien dat bij positiebepaling
liniaalsteek boven een druppel op de liniaal,
bijlage 8, geen interpolatiefout ontstaat en dat
groter is dan bij de vergelijkbare meting 5.

binnen een
zie foto 6,
de fout niet

Meting 9. Het verschil tussen meting 7 en 9 is dat bij meting 7
de sensor vanuit een schoon gebied boven een gebied wat
vervuild is met een dikke oliefilm bewogen wordt, en dat bij
meting 9 de sensor zich geheel boven deze oliefilm bevindt.
Wanneer het gehele videosignaal vervormd is, zie foto 7,
bijlage 8, blijkt ook het beeldverwerkingssysteem niet
betrouwbaar meer te kunnen meten.
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4.8 Evaluatie van de meetresultaten.

Een conclusie omtrent de kwaliteit van de kop-staart methode is
uit de meetresultaten van de vorige paragraaf niet te trekken.
Het enige wat we kunnnen zeggen van de kombinatie
gevormd door het in dit onderzoek gebruikte
beeldverwerkingssysteem en de kop-staart methode is dat de
kop-staart methode de kwaliteit van het beeldverwerkingssysteem
als meetsysteem niet kan verbeteren.
Het is daarom zinvol een verklaring te vinden voor de goede
resultaten van het beeldverwerkingssysteem.
Deze resutaten zijn samengevat:
-een interpolatiefout< 1 um., waarschijnlijk in de ordegrootte

van .1 um.
-een resolutie van waarschijnlijk .1 um.
-een lineair oplopende fout van 4 um. bij een positiebepaling
over 9.1 em., welke systematisch verklaard kan worden.

-De positiebepaling is robuust m.b.t. vervuiling in de vorm van
druppels, die niet het gehele videosignaal vervormen.

Voor deze resultaten zijn meerdere oorzaken aan te wijzen.
welke hie rna bediscussieerd zullen worden.
Een conclusie omtrent elk van deze oorzaken kan op grond van de
metingen uit par 4.7 niet getrokken worden, hiervoor zal nog
verder onderzoek moeten plaatsvinden.

Ais oorzaken kunnen opgesomd worden:
-het gebruik van ~oorlicht in plaats van reflecterend licht.
-de afwezigheid van een beeldvervormende optiek.
-de aard van de vervorming van het videosignaal die door
druppels wordt veroorzaakt.

-de robuustheid van de signaalverwerkingsmethode
Ifourieranalyse).

-relatief groot gebied van de liniaal wordt bekeken.

Bij metingen 4 tim 6 en meting 8 is met een druppel gemeten.
Aan de foto's 3 tim 6 kunnen we zien dat de vervorming daaruit
bestaat dat de druppel het licht van de optoscanner wegneemt:
op de plaats van de druppel is het videosignaal nagenoeg O.
De invloed die deze vervorming heeft zal gering zijn, het
effect is te vergelijken met het wegnemen van een aantal
groepen van de sensor. Omdat door het grote aantal cellen van
de lijnkamera relatief veel groepen geprogrammeerd kunnen
worden en omdat iedere groep nagenoeg hetzelfde signaal
genereert zal het effect van het wegvallen van enkele groepen
gering zijn.

Aan het eind van meting 7, wanneer aIle groepen van de kop
staart sensor losgekoppeld zijn, bestaat het grootste deel van
het videosignaal uit een signaal zoals in foto 7, bijlage 8 te
zien is. Oit signaal is vervormd en niet 0, ondanks het gebruik
van doorlicht en de afwezigheid van beeldvervormende optiek.
Oat het meetsysteem toch zonder grote fout nog kan meten is een
sterke aanwijzing voor de robuustheid van de fourieranalyse:
met slechts een relatief kleine basis van onvervormd signaal
filtert de meetmethode de vervorming uit de rest van het
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videosignaal.
Het feit dat slechts een klein aantal groepen een onvervormd
signaal hoeft te zien kan op zijn beurt weer betekenen dat het
door de lijnkamera bekeken stuk liniaal kleiner mag zijn.
m.a.w. dat met een kleinere lijnkamera volstaan kan worden.
Wanneer echter de kleine basis van onvervormd signaal wegvalt.
vgl. meting 9. kan ook de fourieranalyse geen betrouwbare
meting meer uitvoeren.
Op grond van de voorgaande
meetsysteem op basis
beeldverwerkingssysteem met
-doorlicht
-belichting met evenwijdige lichtbundel en zonder optiek
-fourieranalyse
veelbelovend is en nader onderzoek verdient.

Dit onderzoek kan plaatsvinden met het aanwezige
beeldverwerkingssysteem.
Hierbij kan gedacht worden aan:
-bepaling van het optimale aantal fotocellen per liniaalsteek

cq. optimale steekgrootte bij schone en vervuilde liniaal.
Omdat een grote liniaalsteek minder gevoelig is voor
vervuiling, zie par.2.2.1 I hoeven deze optima niet samen te
vallen.

-invloed van de grootte van het door de lijnkamera bekeken stuk
liniaal. Welke grootte is minimaal. en wat is de verbetering
die verkregen wordt door vergroting hiervan?

-meetresultaten bij gebruik van reflecterend licht.
-meetresultaten bij reele vervuiling. De oliefilm waarmee bij
meting 7 en 9 is gemeten is dermate dik dat zo'n vervuiling in
de praktijk nooit zal voorkomen. Een reele oliefilm is veel
dunner en voor een meting hiermee kan zo'n oliefilm eenvoudig
op de liniaal aangebracht worden door het masker waarop de
liniaal is geetst een tijdlang in een mechanische werkplaats
te laten liggen in de directe omgeving van een machine.

Naar aanleiding van de goede meetresultaten uit par.4.7 is ook
nagedacht over een meetsysteem waarmee de meting uit par.4.5
real-time uitgevoerd kan worden.
De resultaten hiervan worden in hoofdstuk 5 gepresenteerd.

Op grond van de metingen uit dit hoofdstuk kan geen conclusie
getrokken worden omtrent de kwaliteit van de kop-staart
methode,
Oat de kop-staart methode de prestatie van het
beeldverwerkingssysteem niet kan verbeteren wil niet zeggen dat
dat ook het geval is voor het MK-IV meetsysteem.
Het effect van de kop-staart methode direct op het HK-IV
systeem te kunnen onder zoe ken vereist echter aanpassingen die
te kostbaar zijn om aIleen voor dit onderzoek aan te brengen.

De bruikbaarheid van de kop-staart methode strekt zich verder
uit dan het MK-IV meetsysteem: in iedere toepassing waarin
meerdere samples van een bepaalde grootheid met elkaar
vergeleken worden kan de kop-staart methode in principe een
beslissing leveren omtrent het accepteren of verwerpen van een
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sample.

4.9 Signaalconditionering.

Wanneer we met een resolutie van 0.5 um. meten met het MK-IV
meetsysteem blijkt de positieaanduiding, zoals aangegeven door
de PE2503 signaalomzetter, niet stabiel te zijn. De positie
blijkt te varieren binnen een marge van 6 maal 0.5 um rond de
werkelijke positie. Ook in de 1 um resolutie stand is de
uitlezing niet altijd stabiel.
De reden hiervoor is de kwaliteit van het signaal MS. Dit
signaal wordt nadelig beinvloed door de volgende drie faktoren:
-De opnemer ontvangt zijn voedingsspanning vanuit de PE2503,
welke uitgerust is met een schakelende voeding. De storing op
de voedingsspanning, die zo'n voeding met zich mee brengt
vinden we terug in het signaal MS,

-De optoscanner is gemaakt met integratietechnieken van 10 jaar
geleden. Er is daarom sprake van een aanzienlijke overspraak
van de stuursignalen SC en RS op het signaal MS. Ook deze
overspraak levert een bijdrage aan het ontstaan van de
interpolatiefout.

-De opnemerelectronica is ontworpen met een 'minimaal aantal
componenten' strategie. We mogen het signaal op de
holdcondensator C5 uit bijlage 3, zie foto 2.3.2.3\1.1 I niet

zien als een zuiver nulde orde houdsignaal omdat C5 telkens
ontladen wordt. Het tweede orde filter in de opnemer moet de
dips in de spanning op C5 opvangen en als uitgangssignaal een
sinus leveren. Oat het filter hierin maar ten dele slaagt is te
zien aan de 'hapjes' in het uitgangssignaal MS.

We verwachten de kwaliteit van het signaal MS te kunnen
verbeteren wanneer we tussen C5 en het filter een echt nulde
orde houd cicuit aanbrengen om het filter te ontlasten en de
opnemer voeden uit een niet-schakelende voeding. De
stuursignalen voor de optoscanner, het ontladen van C5 en het
nulde orde houd circuit maken we uit een centrale
oscillatorfrequentie die we betrekken uit een functiegenerator.
Met het zorgvuldig samenstellen van de stuursignalen
minimaliseren we de overspraak van deze signalen op het signaal
MS. Het gebruik van een functiegenerator betekent echter weI
dat met de verbeterde opnemerelectronica niet gemeten kan
worden omdat de frequentie van de functiegenerator niet
gesynchroniseerd is met de oscillatorfrequentie van de PE2503.
Het nulde orde houd circuit maken we met de sample-hold
versterker NE553? We krijgen dan de schakeling van bijlage 9.
De vier stuursignalen SA, SC, RS en DISCH maken we met digitale
electronica uit, zoals eerder gezegd, 1 centrale
oscillatorfrequentie. Fig.4.9-1 toont het timing-diagram van de
vier stuursignalen.

Om overspraak op MS te minimaliseren worden de steile flanken
van de stuursignalen, voordat ze aan de opnemerelectronica
worden aangeboden, eerst afgevlakt met een RC-netwerkje.
Foto 4.9\1 toont het uitgangssignaal van de sample-hold
versterker, welk signaal oak ingangssignaal voor het filter is.
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We zien dat de ontlaaddips van C5 niet langer door het filter
afgevlakt hoeven te worden.
Foto 4.9\2 toont het signaal MS, we zien dat de kwaliteit
hiervan duidelijk verbeterd is t.o.v. MS zoals gegenereerd door
de huidige opnemerelectronica.

M.b.v. de op deze manier verbeterde opnemer kan onderzocht
worden of de positieaanduiding stabieler is en of de
interpolatiefout en de fout biJ bewegen over een druppel
kleiner zijn geworden. Omdat, zoals gezegd, opnemer en
signaalomzetter nog niet gesynchroniseerd zijn, is dit
onderzoek nog niet uitgevoerd.

;

u

D,S,Hl ---Jn _
RS

fig.4.9-1: Timing-diagram v.d. stuursignalen.
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fete 4.9\1: Uitgangssignaal sample-hold versterker.

feto 4.9\2: Opnemersignaal MS.
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5. Real-time verplaatsingsmeting m.b.v.
digitale fouriertransformatie 10FT).

5.1 Inleiding.

In dit hoofdstuk zal. naar aanleiding van de meetresultaten uit
hoofdstuk 4, een lineair meetsysteem beschreven worden. Oit
meetsysteem bouwt voort op het meetsysteem zoals dit in
hoofdstuk 4 gerealiseerd is met het beeldverwerkingssysteem.
Zoals eerder gezegd is dit beeldverwerkingssysteem te traag om
de geprogrammeerde meetmethode real-time uit te voeren. fen van
de problemen waarvoor we ons geplaatst zien is dus het opvoeren
van de responsesnelheid van het meetsysteem.
In dit hoofdstuk wordt hiervoor een oplossing aangedragen door
de programmering in software om te zetten naar een
programmering in hardware.
M.b.v. een van hoofdstuk 4 afwijkende signaalverwerking is het
verder mogelijk met dit meetsysteem 50-590 signalen op te
wekken. Oeze signalen worden op het gebied van lineaire
meetsystemen als een standaard beschouwd.

5.2 De samples FlO) tIm Fln-l).

De samples FlO) tIm Fln-l), zie par.4.5, genereren we m.b.v.
een optoscanner die bestaat uit een reeks fototransistoren. De
optoscanner kijkt met n fototransistoren naar een liniaalsteek.
We belichten de optoscanner m.b.v. een evenwijdige lichtbundel,
die we door de liniaal op de optoscanner laten vallen.
Intern wordt de optoscanner zo bedraad dat FlO) de som is van
de fotostromen van fototransistoren O,n,2n,3n enz., Fll) de som
van de stromen van fototransistoren 1 ,n+l ,2n+l ,3n+l enz., zie
fig.5.2-1.
Met het gebruik van fototransistoren willen we bereiken dat we
de samples FlO) tIm Fln-l) in de vorm van stroompjes tot onze
beschikking hebben voor verdere verwerking. AIle verdere
signaalverwerking zal dan ook plaatsvinden m.b.v. stroompjes,
daar deze minder storingsgevoelig zijn dan spanninkjes.
fen eventuele donkerstroom van de transistoren hoeft geen
probleem te zijn. Wanneer we aannemen dat de donkerstromen van
aIle transistoren gelijk zijn omdat ze aIle op een chip
geintegreerd ZlJn. kunnen we deze donkerstroom zien als een
gelijkspanningscomponent in het sensorsignaal. In par.5.4
zullen we zien dat de daar toegepaste fouriertransformatie deze
gelijkspanningscomponent uit het sensorsignaal filtert.
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fig.5.2-1: Optoscanner.

5.3 De fourierintegralen a1 en b1.

Voor het beschrijven van de hardware waarmee we a1 en b1
genereren gaan we uit van de samples FlO) tim Fln-1) zoals die
in par.5.2 gemaakt zijn.
M.b.v. de stroomspiegels uit fig.5.3.1 kunnen we elk sample
Fli) vermenigvuldigen met ofweI sinI2*TT*i/n), ofwel
cosI2*rr*i/nl.

+
F (it). c.oeHic;~"t

fig.5.3-1: stroomspiegels voor het produkt
van Flil en de bijbehorende coefficient.

Wanneer we de basisstromen van T1 en T2 verwaarlozen, zullen de
collectorstromen zich verhouden als de emmitteroppervlakken van
beide transistoren.
Uitgaande van een emmitteroppervlak van 1 voor T1, maken we
vervolgens het emmitteroppervlak van T2 gelijk aan
sinI2*7T*i/n) of cosI2*TT*i/nl.
Het de stroomspiegels uit fig.5.3.-1 kunnen echter aileen de
positieve of aileen de negatieve coefficienten gerealiseerd
worden, afhankelijk van de tekenkeuze die we maken m.b.t. de in
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- en uitgangsstroom van de stroomspiegels.
We maken nu de volgende tekenafspraak:
Een ingangsstroom is positief wanneer hij de stoomspiegel in
loopt, en negatief wanneer hij uit de stroomspiegel komt.
Een uitgangsstroom is positief wanneer hij uit de stroomspiegel
komt, en negatief wanneer hij de stroomspiegel in loopt.
De tekenafspraak is in fig.5.3-2 schematisch aangegeven.

+ +- -ST~OOM

SPIEc.£L
IN

- -
fig.5.3-2: Tekenafspraak m.b.t. stromen.

Het voorgaande betekent dat een NPN-stroomspiegel dus altijd
een positieve ingangsstroom en een negatieve uitgangsstroom
heeft. Een PN~-stroomspiegel heeft altijd een negatieve
ingangsstroom en een positieve uitgangsstroom.

In fig.5.2-1 zien we dat de samples F(il beschikbaar zijn in de
vorm van stroompjes die de optoscanner in lopeno Omdat we de
produkten Flil*sinI2*7T*i/nl en Flil*cos(2*rr*i/n) moeten
bepalen willen we elk stroompje Fli) tweemaal ter beschikking
hebben. Dit is mogelijk met de stroomspiegel van fig.5.3-3.

--r--~r---.....------ +

fig.5.3-3: PNP-stroomspiegel voor het
'kopieren' van Fli).
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De twee stroompjes die uit deze stroomspiegel komen sturen we
elk weer in een NPN-stroomspiegel die de produkten
Flil*sinI2*TT*i/nl en Flil*cosI2*7T*i/nl genereren.
De ingangsstroompjes Flil zijn per definitie positief, de
stroompjes Flil*sinI2*7T*i/nl en Flil*cosI2*Tf*i/n) zijn
uitgangsstroompjes van NPN-stroomspiegels en daarom negatief.
We hebben nu dus de negatieve coefficienten gerealiseerd.
De positieve coefficienten maken we ook in eerste instantie met
NPN-stoomspiegels. De stroompjes Flil*sinI2*7T*i/n) en
Flil*cosI2*1T*i/nl waarvan de coefficienten positief zijn
verzamelen we vervolgens in een PNP-stroomspiegel. Deze
sommeert en inverteert het teken van aIle stroompjes met
positieve coefficient.
Fig.5.3-4 toont de schakeling die al bepaalt. In deze figuur is
de grootte van de emmitteroppervlakten van significante
transistoren aangegeven met een S-waarde:
Si=sinI2*7T*i/nl, SO=1. Voor transistoren die niet vergezeld
gaan van een S-waarde is de grootte van het emmitteroppervlak
niet significant.
Deze schakeling bepaalt al real-time: iedere verandering van
elk van de samples Flil zal direct zijn invloed hebben op de
uitgang.
Het een vrijwel identieke schakeling kan ook bl bepaald worden:
door de stroomspiegels aan te passen worden dan de samples Fli)
met andere coefficienten vermenigvuldigd.
Wanneer we aannemen dat aIle fototransistoren dezelfde
donkerstroom leveren zal de schakeling van fig.5.3-4 de invloed
van deze donkerstroom geheel elimineren.
Ais voorbeeld beschouwen we de donkerstroom in Fill. Deze wordt
met sinI2*rr/n) vermenigvuldigd en via de PNP-stroomspiegel
naar de uitgang van de schakeling gevoerd.
Het resulterende stroompje zal echter geheel
stroomspiegel van Fln-l1 afgevoerd worden, omdat
stroomspiegels en donkerstromen van Fll) en Fln-l1
zijn.
Evenzo zullen de donkerstromen van F(2) en Fln-21 resp. F(3) en
F(n-3) enz. elkaars invloed op de uitgangsstroom opheffen.
zodat aan de uitgang van de schakeling geen enkele invloed van
de donkerstromen terug gevonden wordt.
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5,4 De SO en S90 signalen,

In deze paragraaf zal beschreven worden hoe we. uitgaande van
de integralen a1 en b1. SO en S90 signalen met een periode van
4 fotocellen kunnen maken. Aangezien een interpolatiefaktor van
4 direct mogelijk is met SO-S90 signalen levert dit een
resolutie van 1 fotocel. Een reele waarde hiervoor is b,v, 10
of 20 um,
Naar aanleiding van de meetresultaten uit hoofdstuk 4
verwachten we bovendien dat deze SO en S90 signalen zeer
betrouwbaar zullen zijn. zodat hierop nog verder geinterpoleerd
kan worden met aanzienlijk hogere interpolatiefaktoren dan tot
nu toe gebruikelijk is bij statische meetsystemen die SO-S90
signalen genereren,
Het ligt dan ook in de verwachting dat we kunnen meten met een
resolutie van 0,1 um,
De nauwkeurigheid van het systeem wordt bepaald door het
raster. wat dan vanzelfsprekend aan hoge eisen zal moeten
voldoen,

Bij het beeldverwerkingssysteem hebben we de fase
¢1 van de grondharmonische bepaald door in software een

deling en een ARCTAN functie uit te voeren, Een real-time
ARCTAN bepaling in hardware is veel moeilijker te realiseren,
Bovendien is voor ¢>" =IT /2 het quotient a 1/b1 oneindig groot.
Om praktische redenen zal de stroomverhoudingsdeler. waarmee we
a1/b1 willen bepalen, dat niet kunnen realiseren,

Wanneer we de fase ¢~ te allen tijde klein kunnen houden
voorkomen we de twee bovenstaande problemen:
-voor kleine hoeken ¢", geldt tan I ¢.,) = ¢.., zodat een

ARCTAN bepaling geheel achterwege kan blijven.
-voor ¢., < 7T/2 zal het quotient a1/b1 nooit oneindig groot
worden,

We kunnen de fase ¢1 m.b,v, de volgende twee acties klein
houden:
-Wanneer ¢.., groter wordt dan 4*7T/n, dan roteren we aIle

samples Fli) aan de ingangen van de fourierintegratoren voor
a1 en b1 vier plaatsen naar links: Fli):=Fli+4) voor
0<=i<=n-4.

Fln-3):=FI0), Fln-2):=FI1).
Fln-1):=FI2), Fln):=FI3),

Ais gevolg van het roteren naar links zal ¢", een sprong van
4*7T In naar -4*1r In maken.
-Evenzo roteren we, wanneer ¢", kleiner wordt dan de
grenswaarde -4*TT/n. aIle samples Fli) 4 plaatsen naar rechts:
Fli):=Fli-4) voor 4 <= i <= n.

F(3):=Fln). F(2) :=Fln-1).
F(1):=Fln-2), F(0):=Fln-3),

Ais gevolg van het roteren naar rechts zal ¢1 een sprong van
- 4*11 Inn aar 4* IT I n ma ken.

Het uitgangssignaal van de stroomverhoudingsdeler zal nu een
verloop hebben zoals in fig,5,4-1.1. Wanneer we dit signaal
gelijkrichten. zie fig.5,4-1.2. hebben we een SO signaal,
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fig.5.4-1.1: Uitgangssignaal stroomverhoudingsdeler.

""t-JTAL FOTO(eLL~'"

fig.5.4-1.2: SO signaal.

De grenswaarden 4*TTln en -4*Tr/n bepalen de periode van het SO
signaal op 4 fotocellen. Een lengte van n fotocellen komt
immers overeen met een fase ¢." van 2* 1T radialen, dus een
lengte van 2 fotocellen correspondeert met een fase ¢~ van
4*T1/n of -4*Tf/n radialen, afhankelijk van een positieve of
negatieve fase.
Het interval -4*rr/n <= ¢-r <= 4*Tf/n correspondeert dus met
een lengte van 4 fotocellen, waarmee de periode van het SO
signaal bepaald is op 4 fotocellen.

De periode van 4 fotocellen voor SO is vereist om ook een S90
signaal te kunnen maken. We kunnen de techniek van de beide
fourierintegratoren en de stroomverhoudingsdeler nogmaals
toepassen met alle samples F(il initieel een fotocel naar links
geroteerd.
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Voor -2*7f/n <= ¢.., <= 6*71/n bepalen we dan:

f2 F( i -t 1)' c: OS (t·. Z:) + F(0). COS ((n-1)~ 27r )

(.:.0

wat we moeten zien als basis voor het S90 signaal. zie fig.5.4
2.

Nu mag ook duidelijk zijn waarom de period en van de SO en S90
signalen 4 fotocellen moeten zijn: een faseverschuiving van 1
fotocel tussen SO en S90 signaal levert aIleen bij een periode
van 4 fotocellen de gewenste faseverschuiving van 90 graden.

,." '9'

o z 3 VfRPLIII\T5IIJr. 11-1

AANTAL FOToc;ELLEN -
fig.5.4-2: SO en S90 signalen.

Ook een S180 en S270 signaal zijn nu eenvoudig te realiseren
door de samples F(il resp. 2 en 3 fotocellen naar links
geroteerd te verwerken. De S180 en S270 signalen dienen we ook
tot onze beschikking te hebben wanneer we de interpolatiefout
klein willen houden. De interpolatiefout die hier ontstaat is
het gevolg van de fout die gemaakt wordt bij de benadering
tan (¢-:t.) :: ¢1.
Om een schatting te kunnen maken van de resolutie en grootte
van de interpolatiefout zal in de nu volgende paragrafen
uitgegaan worden van een realistisch voorbeeld: 16
fototransistoren per liniaalsteek op een onderlinge afstand van
20 um. Dit bepaalt de liniaalsteek op 16*20:: 320 um.
De keuze van 16 fotocellen per liniaalsteek is bewust gemaakt.
omdat dit aantal een aanzienlijke hardwarebesparing met zich
mee brengt.
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Hoewel de resultaten van de metingen uit hoofdstuk 4 met een
liniaalsteek van 260 of 390 um. minder goed zijn dan de
resultaten verkregen met de 130 um. liniaal, verwachten we dat
het meetsysteem uit dit hoofdstuk met een grotere liniaalsteek
wel goede resutaten zal leveren.
Bij een optoscanner bestaande uit fototransistoren verwachten
we, in tegenstelling tot een CCO-kamera, hetzelfde
halfgeleidereffect dat optreedt in de optoscanner van het HK-IV
meetsysteem. T.g.v. de drift van electronen in het
halfgeleidermateriaal zal het uitgangssignaal, zoals opgezet
door de 16 fototransistoren, een sinusachtig signaal zijn.
Ondanks de relatief grote liniaalsteek zullen de 16 samples dus
toch weinig hogere harmonischen bevatten. zodat de
fasebepaling. en daarmee de verplaatsingsmeting, zonder grote
fout kan plaatsvinden.

5.5 Resolutie en interpolatiefout.

In deze paragraaf zal een schatting
haalbare resolutie en zal de grootte
die optreedt als gevolg van de
¢1 bepaald worden.

gemaakt worden voor de
van de interpolatiefout,
benadering tan l ¢., )=

Afgezien van de interpolatiefaktor van 4 die direct mogelijk is
m.b.v. 50-590 signalen, en die een resolutie van 1 fotocel
ofwel 20 um oplevert, zullen we voor een grotere resolutie nog
verder moeten interpoleren. Aangezien we met de fourieranalyse
betrouwbare 50-590 signalen gegenereerd hebben verwachten we
verder te kunnen interpoleren tot een resolutie van 0.1 um.

We zien het 50 signaal over een afstand van 2 fotocellen ofwel
40 um oplopen van 0 naar een waarde behorende bij de fase
=4*Tr/n=4*TT/16=IT/4. Wanneer we dus met een resolutie van 0.1
um willen meten zullen we het 50 signaal in 400 niveau's moeten
kunnen verdelen. Aangenomen dat het 50 signaal hiervoor stabiel
genoeg is kan dit gedaan worden met een 9 bits AOC.
Om de positieaanduiding binnen een periode van 50 absoluut te
maken kan, via dezelfde gelijkrichter waarmee het 50 signaal
gegenereerd wordt, een tiende, zgn. tekenbi t doorgegeven
worden.
We kunnen nu de verplaatsing meten door het aantal gepasseerde
periodes van 50 te tellen en daarop de positie binnen een
steek, zoals die hierboven bepaald is, te superponeren.

Als gevolg van de benadering tanl ¢-t )= <P-t zal een fout
ontstaan die zich elke periode van 50 op dezelfde wijze
herhaalt: een interpolatiefout.
De interpolatiefout zal maximaal zijn waar de afwijking van
tan l ¢., )= ¢., maximaal is, bij 16 fotocellen per liniaalsteek
is dat bij ¢1 =1T14 of -Tf/4. De fout in de benadering is
hier:

IltanlTf/4)-1f/4117T/4/ * 100Z = 27.321

Het =7f /4 correspondeert een positie binnen een
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liniaalsteek van 40 urn, de fout die maximaal gemaakt wordt is
dus 0.2732 * 40 = 10.93 urn. Deze fout is ·uiteraard niet
acceptabel voor het nagestreefde meetsysteem.
Een oplossing voor dit probleem is het uitvoeren van een ARCTAN
functie m.b.v. een 10-input 10-output conversietabel in
hardware.
Een andere oplossing is het interpoleren m.b.v. het signaal dat
het minimum is van SO, S90, S180 en S270. We dienen dan wei,
naast de SO en S90 signalen, ook de S180 en S270 signalen te
maken.
Het signaal min1SO,S90,S180,S2701 heeft zijn maximale waarde
bij een positie binnen een liniaalsteek van een halve fotocel:
10 urn. De hoek ~1 die hiermee correspondeert is 7T 116
radialen.
Nu is de maximale fout in de benadering:

Iltan1TT/161-TT/161/TT/161 * 1007. = 1.317.

Deze procentuele fout leidt tot een absolute fout in de
positiebepaling van 0.0131 * 10 = 0.131 urn. Deze fout, die bij
een resolutie van 0.1 urn in een interpolatiefout van maximaal 1
eenheid resulteert, is alleszins acceptabel.
Naast een kleinere interpolatiefout is een ander voordeel dat
de interpolatiefaktor kleiner kan worden: minlSO,S90,S180,S2701
loopt van 0 naar zijn maximale waarde over een afstand van 10
urn. Voor een resolutie van 0.1 urn is nu dus nog slechts een 7
bits ADC nodig. Samen met het tekenbit levert dit, naast het
tellen van het aantal periodes van minlSO,S90,S180,S270l, een
positieaanduiding van 8 bits.

Tot nu toe is stilzwijgend aangenomen dat het roteren van de
samples Flil correct uitgevoerd werd en dat de
stroomverhoudingsdeler de juiste signalen aangeboden kreeg.
In de volgende paragraaf zal de hardware voor de
signaalverwerking verder uitgewerkt worden en zal duidelijk
gemaakt worden waarom een aantal van 16 fotocellen per
liniaalsteek voordelig is.

5.6 De hardware voor het meetsysteem.

Fig.5.6-1 toont schematisch de analoge fourierintegrator uit
par.5.2 waarmee al voor het SO signaal gegenereerd wordt.

Wanneer we het roteren van de samples Flil letterlijk opnemen,
moeten we FlO) aan kunnen bieden aan ingangen 0,4,8 en 12 van
de integrator. Dit betekent per sample 4 schakelaars, dus per
integrator 16 * 4 = 64 schakelaars. Ieder van de signalen SO,
S90, S180 en S270 heeft 2 integratoren nodig, in totaal 8
integratoren en dus 8 *64 =512 schakelaars.
Door de keuze van 16 fotocellen per liniaalsteek is het echter
mogelijk het aantal van 512 schakelaars terug te brengen naar
een aantal van 16.
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_OUT

fig.5.6-1: Analoge fourierintegrator.

We maken daarvoor m.b.v. 8 fourierintegratoren, zie fig.5.6-2,
de 8 volgende signalen:

A * sinl ¢., + i*IT/8l, o <= i <= 7.

Omdat ieder van de samples Flil nu aan 7 fourierintegratoren
aangeboden moet worden, moeten ze 7 maal beschikbaar zijn. Dit
kan eenvoudig gerealiseerd worden door de schakeling van
fig.5.3-3 uit te breiden tot 7 uitgangen. We hebben weliswaar 8
fourierintegratoren. maar omdat elk sample Flil in een van de
integratoren met een coefficient 0 wordt vermenigvuldigd.
kunnen we het aanbieden van dit sample aan de betreffende
integrator achterwege laten. Om deze reden is in fig.5.6-1 FIOl
niet getekend.

Wanneer we de signalen A*sinl ¢1 l en A*sinl ¢.,+4*7T/81. m.a.w.
de signalen A*sinl ¢1) en A*cosl ¢., l. vervolgens aanbieden aan
de schakeling van fig.5.6-3, dan zal het uitgangssignaal van
deze schakeling het gewenste SO signaal zijn.

De opbouw van de schakeling is als volgt:
H.b.v. de 4 halfgeleiderschakelaars, die bestuurd worden door
de D-flipflop, kunnen 2 toestanden gecreeerd worden:
1. ingang gelijkrichter a = sinl ¢.,l,

ingang gelijkrichter b = cosl ~.,l

2. ingang gelijkrichter a = cosl ¢1l.
ingang gelijkrichter b = sinl ¢1l

De beide uitgangen van de gelijkrichters worden via een
comparator teruggevoerd aan het schakelnetwerk. Deze
terugkoppeling zorgt ervoor dat het uitgangssignaal van
gelijkrichter a altijd kleiner is dan het uitgangssignaal van
gelijkrichter b. De uitgangssignalen van de beide
gelijkrichters delen we nu op elkaar. waarbij gelijkrichter a
de teller levert en geliJkrichter b de noemer. Het resultaat
van de deling is het gewenste SO signaal.
Via een SIGN bepaling in de gelijkrichters en een exclusive OR
poort is het mogelijk de deling ook een teken mee te geven.
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fig.5.6-3: Schakeling voor SO signaal.
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De grote winst wat betreft hardwarebesparing bij een aantal van
16 fotocellen per liniaalsteek is gelegen in het feit dat we
aan de schakeling van fig.5.6-3 maar twee verschillende
signalen hoeven aan te bieden: sin( ¢~ I en cos( ¢1 I.
Bij ieder ander aantal fotocellen per liniaalsteek zal het
aantal aan te bieden signalen hoger liggen. zodat in plaats van
de eenvoudige 'wissel' een veel ingewikkelder analoge
mutiplexer toegepast moet worden. 8Qvendien zullen we dan
onderscheid moeten maken tussen beweging naar links of rechts,
zodat ook de besturing van de multiplexer veel gecompliceerder
zal worden.
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De werking van de schakeling uit fig.5.6-3 kan het best
verduidelijkt worden aan de hand van de vorm van signalen die
we op bepaalde punten in de schakeling terugvinden. Fig.5.6-4
toont de vorm en het teken van achtereenvolgens de signalen:
-de beide ingangen: sin! ¢1 ) en cos( ¢1 I.
-de ingangen van de beide gelijkrichters.
-de uitgangen van de beide gelijkrichters.
-het uitgangssignaal SO van de deler.
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fig.5.6-4: Signalen in de SO schakeling.
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Voor de S90, S180 en S270 signalen voeren we de schakeling van
fig.5.6-3 nog driemaal uit, maar voor het genereren van S90
bieden we de schakeling sin( ¢1+Tf/81 en sin( ¢1+5*TTI8) aan,
voor S180 sin( ¢Jot +2*7T/8) en sin! (/Jot +6*1T 18) en voor S270
sin( ¢Jot +3*7f/8) en sin( (/>1 +7*7T18), zie fig.5.6-5.
In deze figuur is de schakeling van fig.5.6-3 als black-box
getekend.

S180 en S270:

7

S-
een

S90,

aangeboden aan een
het bijbehorende
absoluut binnen

Als laatste bepalen we het minimum van SO,
min(SO,S90.S180,S270). zie fig.5.6-6.
min(SO.S90.S180,S270) wordt vervolgens
bits ADC zodat samen met het teken van
signaal een 8 bits positieaanduiding,
liniaalsteek, verkregen wordt.

I50,590,5180,52;<0

V£RPLAAiSUJG IN

A1.NT1.L FOTOCELLEN

2 3
"E~PI.AAT~ltJ6 IN

J\AN"T A L f-OTOGeLLe"l

fig.5.6-6: min(SO,S90,S180,S270)
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5.7 Evaluatie.

Met het in dit hoofdstuk beschreven meetsysteem verwachten we
te kunnen meten met een resolutie van 0.1 urn en een
interpolatiefout van maximaal 0.1 urn.

Het meetsysteem is real-time, de positie op het sampletijdstip
is 1 AD-conversietijd later bekend. deze tijd hoeft niet meer
te bedragen dan enkele tientallen microseconden. Wanneer we de
ADC niet als onderdeel van het meetsysteem zien. is zelfs de
enige vertraging de responstijd van de electronica in het
meetsysteem.

Door het gebruik van een laserdiode in combinatie met een
enkele lens kan de optoscanner van het meetsyteem met een
evenwijdige lichtbundel belicht worden.Een lenzenstelsel.
waarmee de liniaal op de optoscanner afgebeeld wordt, kan dan
achterwege blijven, zodat de montage van de optische
componenten relatief eenvoudig is.

De benodigde electronica is eenvoudig.
geintegreerd worden. We denken hierbij aan
optoscanner en een IC waarin de verdere
plaatsvindt.
Vanwege de vereiste nauwkeurigheid en de beperkte omvang van de
opnemer moet de signaalverwerking op 1 chip gebeuren. alleen
dan kunnen de transistoren in de stroomspiegels goed gematched
worden en kunnen we garanderen dat de resutaten niet
temperatuurafhankelijk zijn.

Het meetsysteem maakt gebruik van een doorlichtliniaal: de
evenwijdige lichtbundel valt door de liniaal op de optoscanner.
Zo'n liniaal is mechanisch moeilijk te construeren. bovendien
moet hij aan hoge nauwkeurigheids-eisen voldoen om de gewenste
resolutie van het meetsysteem te halen. Fig.5.7-1 toont een
idee voor een dergelijke liniaal. Deze liniaal is eigenlijk een
combinatie van doorlicht en reflectie en biedt de voordelen van
doorlicht gecombineerd met de eenvoudige montage van
reflecterende linialen. Zoals gezegd is deze liniaal wel
moeilijk te fabriceren.

De bruikbaarheid van de gegenereerde SO en S90 signalen voor
interpolatie met een faktor groter dan 4 is mogelijk.
Wanneer men deze signalen verder wil interpoleren. dient men er
rekening mee te houden dat ze tangensvormig en niet driehoek
of sinusvormig zijn.
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OPNEMER

fig.S. 7-1: Doorlichtliniaal.

RA5T£R OP <>LAS
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6. Conclusies en aanbevelingen.

6.1 Conclusies.

6.1.1 HK-IV meetsysteem.

De kwaliteit van het produktieproces van de opnemers van het
HK-IV meetsysteem is in de loop der jaren achteruitgegaan als
gevolg van het ontbreken van een effectieve kwaliteitscontrole.
Bovendien zijn de eisen die aan meetsystemen gesteld worden
juist toegenomen.
Voor het fabriceren van een opnemer moeten 5 optische
komponenten binnen nauwe toleranties gemonteerd worden in een
behuizing. Dit blijkt mechanisch een moeilijk beheersbaar
proces te zijn.
Hetingen hebben aangetoond dat de toleranties
fabriceren en monteren van de verschillende
komponenten worden overschreden. Dit probleem is
inmiddels wordt gewerkt aan verbetering
produktieproces.

De beeldvervorming die door de optiek geintroduceerd wordt
blijkt mede verantwoordelijk te zijn voor het ontstaan van de
interpolatiefout van het meetsysteem.

6.1.2 Kop-staart methode.

Omtrent de kwaliteit van de prestatieverbeterende aanpassing op
het HK-IV meetsysteem, de zgn. 'kop-staart methode' kan geen
conclusie getrokken worden. De kop-staart methode kon de
presta tie van een beeldverwerkingssyteem, dat bij wijze van
modelproef als lineair meetsysteem met kop-staart principe
geprogrammeerd was, niet verbeteren.
De bruikbaarheid van de kop-staart methode voor verbetering van
het HK-IV meetsysteem is gering. De implementatie ervan vereist
een ingrijpende verandering op IC-niveau.
Vergeleken met een dergelijke ingreep is het zinvoller het
alternatief, wat in dit verslag aangeboden wordt in de vorm van
een nieuw meetsysteem, verder uit te werken.
Het voorgaande wil niet zeggen dat de kop-staart methode
volledig onbruikbaar lS. Afgezien van het HK-IV meetsysteem
zijn voor de kop-staart methode nog andere toepassingen te
bedenken. In iedere toepassing waarin meerdere samples van een
bepaalde grootheid met elkaar vergeleken worden, kan de kop
staart methode in principe een beslissing leveren omtrent het
accepteren of verwerpen van ieder sample.

6.1.3 Beeldverwerkingssysteem als lineair meetsysteem.

De prestatie van het beeldverwerkingssyteem, geprogrammeerd als
incrementeel, lineair, optisch meetsysteem. en In eerste
instantie opgezet om de kwaliteit van de kop-staart methode te
testen, bleek dermate goed te zijn dat de kop-staart methode
deze niet kon verbeteren.
Een real-time meetsysteem op basis van de geprogrammeerde



-76-

meetmethode is daarom veelbelovend. Voordat definitieve
conclusies m.b.t. een dergelijk meetsysteem getrokken kunnen
worden is nog wei verder onderzoek vereist.

6.2 Aanbevelingen.

6.2.1 HK-IV meetsysteem.

in de
welke

met

Het produktieproces van de opnemers wordt momenteel verbeterd
met als hoofddoel het realiseren van een vereiste kwaliteit.
Een parallel verlopend onderzoek met als hoofddoel inzicht in
de gevoeligheid voor bepaalde parameters in de opnemer is
wenselijk. Een dergelijk onderzoek kan leiden tot een
verbetering van de afregelprocedure van de opnemers en kan
herhaling van kwaliteitsverlies van de opnemers voorkomen.
Voor een dergelijk onderzoek is een referentie-meetsysteem, dat
nauwkeuriger is en een grotere resolutie heeft dan het HK-IV
meetsysteem, vereist.
Wanneer het monteren van de optische komponenten
behuizing beheerst wordt. is het zinvol te onderzoeken
prestatieverbetering het toepassen van een andere optiek,
minder beeldvervorming dan de huidige optiek, met zich mee
brengt.

6.2.2 Beeldverwerkingssysteem als lineair meetsysteem.

is
het

hetvan

de m.b.v.
meetmethode

Een lineair meetsysteem gebaseerd op
beeldverwerkingssysteem geprogrammeerde
veelbelovend en verdient nader onderzoek.
Er kan hierbij gedacht worden aan:
-bepalen van de optimale steekgrootte bij schone en vervuilde
linaal.

-bepalen van het optimale aantal fotocellen per liniaalsteek.
-onderzoek naar de resultaten met een reflecterende i.p.v.
doorlatende liniaal.

-onderzoek naar de invloed van de grootte
liniaaloppervlak dat door de opnemer wordt bekeken.

Dit onderzoek kan plaatsvinden m.b.v. het bestaande
beeldverwerkingssysteem.
Wanneer de resultaten positief zijn. biedt het meetsysteem,
zoals beschreven in hoofdstuk 5, een goed uitgangspunt voor het
real-time toepassen van de geprogrammeerde meetmethode.

6.2.3 Algemeen.

Bij het ontwikkelen van meetsystemen dient men de beschikking
te hebben over een referentiemeetsysteem. waarvan de
nauwkeurigheid en de resolutie ongeveer een faktor 10 hoger
liggen dan de nauwkeurigheid en resolutie van het te
ontwikkelen meetsysteem. Gezien de huidige situatie en de
gewenste ontwikkelingen in de toekomst dient de afdeling de
beschikking te krijgen over een dergelijk
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referentiemeetsysteem.
De m. b. v. het be'eldverwerkings systeem geprogrammeerde methode
maakt gebruik van de fouriertransformatie. Hoofdzakelijk aan
deze fouriertransformatie worden de goede resultaten van het
beeldverwerkingssysteem toegeschreven. Het is daarom
interessant te onderzoeken waarom de fouriertransformatie in
deze toepassing zo robuust is.

Vanuit wetenschappelijk oogpunt is het interessant te
onderzoeken wat maximaal haalbaar is m.b.t. verplaatsingsmeting
in vervuilde omgevingen. Als uitgangspunt hierbij kan bijlage
10 dienen.
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CIRCUIT DIAGRAM PACKAGE SOT-8l

•i: !GENERAL
The OQ 005 h a part or an optical di,.Ual incre.en
tal dieplacement meaeuring eyete••
• - on the cry. tal projected optical STid i. eoanned
by tbe pbotodi.d.. in tbe OQ 005. in .ucb away that
the re.ultlDg .ignal ,.i.ee information about tbe po
aition of the «rid on tbe cryetal. Tbi. optical STid
oon.i.t. ot a numb.r ot parallel line. witb a pitcb
ot 2oo,um and a light/dark ratio ot approx. 1.1. P.r
pitcb ~e 10 pbotodi.de.· on ~he cry.tal•• bigh re
• olution i. achie••d be~au.e tbe optical pattern i.
ecanned dynamically.In ord.r to a.oid the 1ntluenc.
ot irregularitie. in tb. pattern 22 line. are .canne
in parallel. In total then are 220 pbotodiod.. in
the OQ 005.

PURCTIONjL nrSCRIPTION
Each photodZode i. connected wi\h the output·~S .i.
a lET .witch. The P-5 junction ~apaoitance of tbe
pboto41ode i. cbarg.d at tbe be,.inning of tbe .can
ning. Expowmre to ligbt cau.e. the ch~ge to leak
away and after the end or tb. oycle tbe mi•• ing chI
,.e i. replant.hed .ia MS and an external r •• ietor,
r ••ulting in a .oltag. peak o.er thi. re.i.tor.
on. completo cycl. oon.i.t. of a one time .bift
around of ~ in!o~ation by the ring count.r. T~.

ring counter i. built up from '0 tlip-flo~. A-[•
Each tlip-flop output 4ri••• parall.l the gate. ot
22 FET-evitche•• Tbi. number (22) correepond. with
the number or «rid linee .canned in parallel. When
as i. aoti.. , the 1ntormation at the pre•• t-input.
A-[ i. taken into the ring oount.r.

TBCHNICAL DATA
gen!!~

2Cry.tal ai.e • 4.9 x,,, .. 2 2
!otal ••n.iti.e ar.a • 1.8 x 4.4 ma , 7,92 ...
Di.eneione photodiode • 10 x 1800/UA •
Pitoh ot tbe photo41ode•• 20 am.
~ber ot STouP. of photodiod'e • 10.
~ber ot pbotodiode. in • STouP' 22

K&.l[i.UIIl latin«e
~. Kax.

Supply Toltag. (Tp) 11 T
Toltag. on eacb pin -0.5 Tp T
Ambient te.peratur. ~TUb. ~ 0 + 70 ·C
storage temperature T.t«. -65 +125 ·C
Di•• ipation (ptot) 250 IIV

DC - Cbaractoriotl0.
~. !!!.

Supply .oltag. lVP~ ,
" T

Supply ourrent Ip 1 ..
~10 le.el. HIC5 (1OODA) O,7Vp Tp V

LOW 0 O.~P T

~!Zacterl.tlc.

rr~~u.noy (at SC) 100 kHIi
Pul•• width (at SC) 100 n.
rre~uency (at as) 20 kBs
Pul.e width (at as) 100 n.

~:=~~!!!!~!2! !no
Peak .pectra! .en.i.lty 0.9

/':/VSe••i.ity at 0.9/UA 0,25
!lark cu::-rent l.n.a. •xatonln« between the 4iode STouP. 0.5 "

aPTC - SCANNER 00 005
( l

SMII SH.
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Resultaten druppelsimulatie.

FUNCTIE: IF 3*635<X<13*635
THEN (X-XM) 2i-(Y-YM) '2=R'2
ELSE Y=O

HET XH=5080, YH=-9830.625, R=10330.625, dus Ymax=500

BREKINGSINOEX N= 1.51000
GLASDIKTE D= 8.00000E2 HICRON

NR: ORGINEELlu) : BEELO(u): X-disp(u):

1 0.00000 0.00000 0
2 3.17500E2 3.17500E2 0
3 6.35000E2 6.35000E2 0
4 9.52500E2 9.52500E2 0
5 1.27000E3 1.27000E3 0
6 1.58750E3 1.58750E3 0
7 1.90500E3 1.90500E3 0
8 2.22250E3 2.02173E3 -2.00766E2
9 2.54000E3 2.35309E3 -1.86911E2
10 2.85750E3 2.68789E3 -1.69611E2
11 3.17500E3 3.02536E3 -1.49642E2
12 3.49250E3 3.36513E3 -1.27374E2
13 3.81000E3 3.70635E3 -1.03649E2
14 4.12750E3 4.04874E3 -7.87576E1
15 4.44500E3 4.39205E3 -5.29546E1
16 4.76250E3 4.73589E3 -2.66079E1
17 5.08000E3 5.08000E3 0
18 5.39750E3 5.42412E3 2.66162E1
19 5.71500E3 5.76795E3 5.29507E1
20 6.03250E3 6.11129E3 7.87856E1
21 6.35000E3 6.45371E3 1.03709E2
22 6.66750E3 6.79496E3 1.27465E2
23 6.98500E3 7. 134 54E3 1.49536E2
24 7.30250E3 7.47205E3 1.69546E2
25 7.62000E3 7.80691E3 1.86912E2
26 7.93750E3 8.13818E3 2.00680E2
27 8.25500E3 8.25500E3 0
28 8.57250E3 8.57250E3 0
29 8.8900llE3 8.89000E3 0
30 9.20750E3 9.20750E3 0
31 9.52500E3 9.52500E3 0
32 9.84250E3 9.84250E3 0
33 1.01600E4 1.01600E4 0
34 1.04775E4 1.04775E4 0
35 1.07950E4 1.07950E4 0
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FUNCTIE: IF 3*635<X13*635
THEN ( X- XM ) - 2+ ( Y- YM ) . 2=R-2
ELSE Y=O

HET XH=5080, YH=-9830.625, R=10330.625, dus Ymax=500

BREKINGSINDEX N= 1.51000
GLASDIKTE 0= 1.00000 HICRON

NR: ORGINEEL(u) : BEELD(u) : X-disp(u):

1 0.00000 0.00000 0
2 3.17500E2 3.17500E2 0
3 6.35000E2 6.35000E2 0
4 9.52500E2 9.52500E2 0
5 1.27000E3 1.27000E3 0
6 1.58750E3 1.58750E3 0
7 1.90500E3 1.90500E3 0
8 2.22250E3 2.20024E3 -2.22610E1
9 2.54000E3 2.50445E3 -3.55481E1
10 2.85750E3 2.81534E3 -4.21626E1
11 3.17500E3 3.13119E3 -4.38054E1
12 3.49250E3 3.45093E3 -4.15684E1
13 3.81000E3 3.77362E3 -3.63833E1
14 4.12750E3 4.09844E3 -2.90635E1
15 4.44500E3 4.42480E3 -2.02017E1
16 4.76250E3 4.75216E3 -1.03359E1
17 5.08000E3 5.08000E3 0
18 5.39750E3 5.40783E3 1.03350E1
19 5.71500E3 5.73519E3 2.01948E1
20 6.03250E3 6.06156E3 2.90625E1
21 6.35000E3 6.38640E3 3.64048E1
22 6.66750E3 6.70904E3 4.15439E1
23 6.98500E3 7.02878E3 4.37832El
24 7.30250E3 7.34469E3 4.21953El
25 7.62000E3 7.65553E3 3.55322E1
26 7.93750E3 7.95978E3 2.22754El
27 8.25500E3 8.25500E3 0
28 8.57250E3 8.57250E3 0
29 8.89000E3 8.89000E3 0
30 9.20750E3 9.20750E3 0
31 9.52500E3 9.52500E3 0
32 9.84250E3 9.84250E3 0
33 1.01600E4 1.01600E4 0
34 1.04775E4 1.04775E4 0
35 1.07950E4 1.07950E4 0
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program meetsys;
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const uit=$302;
inp=$300;

n =10 ;
1=130;

{adres uit_poort }
{adres in_poort }

{aantal fotocellen per liniaalsteek}
{liniaalsteek=130 um.

var grstart,grstop,i,j,m:integer;
marge,ti,ni,fase,fiOkop,fi1kop,xkop,

fiOromp,fi1romp,xromp,
fiOsensor,fi1sensor,xsensor,
sgip:real;

data:array[l .. 1024] of byte;
schuifreg:array [25 .. 85] of boolean;
y,cosi,sini:array[O .. n] of real;
quit:char;
mr:text;
vUlling:boolean;

{in procedure coeff worden 1 maal de 20 coefficienten
{berekend die nodig zijn om de fase van de
{grondharmonische te berekenen

procedure coeff;
var i:integer;
begin

for i:=O to n do
begin sini[i]:=sinli*pi/5l;cosi[i]:=cosli*pi/5l end

end;

{procedure inframe_card bestuurt het inlezen van een
{frame in de framegrabber, zie lit.8

procedure inframe_card;
begin

port[uit]:=10(4);
port[uit]:=1011+4);
por t [u it] : =10 I 1+ 4+ 8 l ;
port[uit]: =101 1+4);

end;
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{procedure inframe_pc bestuurt het inlezen van het }
{gedigitaliseerde frame (= 1024 8 bits woorden in de pc }
{zie lit.8 }

procedure inframe_pc;
var i:integer;
begin

port[uitJ:~10(4);

port[uit] :~10(4+8);

port[uit]:~10(4);

port[uitJ: ~lo( 2+4);
for i:=l to 1024 do
begin

port[uitJ :=10(2);
data[i]:=1+(255 XOR LO(port[inp]));
port[uitJ:=10(2+4);

end
end;

{procedure pol laat de pc wachten totdat de framegrabber}
{een frame ingelezen heeft en geeft een foutmelding }
{wanneer bij het inlezen van het frame door de }
{framegrabber een fout is gemaakt, zie lit.8 }

procedure pol;
var input,onderbreker:integer;

ert,err,busy:boolean;
beg in

repeat
input:=lo(port[inp]);
ert:~( input and 2 )=2;
err:=( input and 1 )=1;
busy:=( input and 128 1=128;
if err then begin

if ert then writeln('klok te hoog' 1
else writeln('geen klok'l;

read(onderbreker); write('ok');
end

untll (busy or err);
end;
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then begin if schuifreg[i]=true then
y[j]:=y[j]+data[n*i+j];

{procedure romp telt voor groep start tIm groep stop de
{waarden van de samples die in een groep hetzelfde

}
}

{rangnummer hebben bij elkaar op. Wanneer ks=FALSE }
{(geen kop-staart meting) worden aIle groepen meegenomen}
{wanneer ks=TRUE worden aIleen groepen met onvervormd t
{signaal meegenomen }
procedure romp(start,stop:integer;ks:boolean);
var i,j:integer;
begin

for j:=O to n-1 do
begin

y[j]:=O;
for i:=start to stop do
begin

if ks=true

end
else y[j]:=y[j]+data[n*i+j];

end;
end

end;

{procedure fourier voert formule (4.6.1) uit met de
{door procedure romp geprepareerde data

procedure fourier;
begin

ti:=O;ni:=O;
for j:=O to n-1 do
begin

ti:=ti+y[j]*cosi[j];
ni:=ni+y[j]*sini[j];

end;
fase:=arctanlti/ni)

end;

{procedure verplaatsing bepaalt uit de door procedure
{fourier gegeven fase de positie van het meetsysteem

procedure verplaatsing(var fioud,newfase,pos:real);
var dfi:real;
begin

if ni<O then newfase:=newfase+pi;
dfi:=newfase-fioud;
if dfi>pi then dfi:=dfi-2*pi;
if dfi<-pi then dfi:=dfi+2*pi;
pos:=pos+dfi*I/(2*pi);
fioud:=newfase

end;
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{procedure filer plaats de meetresultaten op disk
{en op de printer

procedure filer;
var i:integer;
begin

write(mr,
, .m: 4,

, ,sgip:9.
, •xsensor: 9,
'.round(sgip-xsensor) :9,
, ,xromp:9,
, ,round(sgip-xromp):9,
',round(xsensor-xromp) :9,
, ,round(xromp-xkop):9,
, );

for i:=5 to 16 do if schuifreg[i x5]=true then write(mr, 'x')
else write(mr, '-');

writeln(mr) ;
write(lst,

,m: 4.
, ,sgip:9,
, ,xsensor:9,
, ,round(sgip-xsensor):9,
, ,xromp:9,
, ,round (sgip-xromp) : 9.
, ,round(xsensor-xromp):9,
, ,round(xromp-xkop):9,
, ) ;

for i:=5 to 16 do if schuifreg[i x5]=true then writellst, '1:')

e 1 s e wr i t e ( 1 s t, ' - ' ) ;
writeln(lst);

end;

{initialisatie van het schuifregister: aIle groepen van
{de kop-staart sensor zijn ingeschakeld

procedure init_sc;
var i:integer;
begin

for i:=25 to 84 do schuifreg[i]:=true;
end;
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{procedure kop_staart bepaald eerst de positie van de }
{kopgroep, welke bestaat uit groepen 25 tim 29, }
rna het bepalen van de positie van de romp 19roep 30 tim}
{84, worden beide posities vergeleken, en wanneer ze }
{meer dan de toegestane marge afwijken wordt bij de }
{volgende meting de eerste groep van de romp }
{uitgeschakeld }

procedure kop_staart;
var i:integer;
begin

rompl25,29,truel;
fourier;
verplaatsinglfiOkop,fase,xkopl;
rompl30.84,true);
fourier;
verplaatsinglfiOromp,fase,xromp);
if abslxkop-xromp»marge then
for i:=25 to 29 do schuifreg[i]:=false;
for i:=84 downto 30 do schuifreg[i):=schuifreg[i-5);
for i:=25 to 29 do schuifreg[i]:=true;

end;

begin {hoofdprogramma
assignlmr, 'C:linmet.dat');
rewritelmr);
coeff;
init_sc;
writel'start bij groep nr,:');
readlnlgrstart);
writel'stop bij groep nr.:');
readlnlgrstop);
writel'marge :');
readlnlmarge);
writeln;
writelnlmr, 'meting nr.

sgip
sensor
sgip-sensor
romp
sgip-romp
sensor-romp

'romp-kop
'schuifregister' ) ;

writelnlmr) ;
writelnllst, 'meting nr.

sgip
sensor
sgip-sensor
romp
sgip-romp
sensor-romp

'romp-kop
'schuifregister' );

writelnllstl;
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end.

inframe_card;
pol;
inframe_pc;
m:=O;sgip:=O;
fiOsensor:=O;fiOkop:=O;fiOromp:=O;
xsensor:=O;xkop:=O;xromp:=O;
romp(grstart,grstop,false);
fourier;
verplaatsing(fiOsensor,fase,xsensor);
xsensor:=O;
kop_staart;
xkop:=xkop-xromp;
xromp:=O;
filer;
read;
repeat

m:=m+l ;sgip:=sgip+650;
inframe_card;
pol;
inframe_pc;
romp(grstart,grstop,false);
fourier;
verplaatsing(fiOsensor,fase,xsensor);
kop_staart;
xsensor:=xsensor+650;
xromp:=xromp+650;
xkop:=xkop+650;
filer;
read(quit);

until quit='q';
close(mr)
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Meting 1 positiemeting over 9. 1 em.
schone liniaal
onderlinge afstand v.d. meetpunten:
1 liniaalsteek.
videosignaal 130 urn liniaalsteek:
foto 1 en 2, bijlage 8

rneetpunt SGIP positie SGIP pos. - meetsys.pos
nr. in urn. in urn.

130 urn 260 urn 390 urn

0 O.OOOE+OO 0 0 0
1 1.300E+03 0
2 2.600E+03 - 1 0
3 3.900E+03 - 1
4 5.200E+03 0 - 1
5 6.500E+03 0
6 7.800E+03 0 0 0
7 9.100E+03 0
8 1.040E+04 0 0
9 1.170E+04 0 0

10 1.300E+04 0 - 1
11 1.430E+04 1
12 1.560E+04 0 - 1
13 1.690E+04 0
14 1.820E+04 1 0
15 1.950E+04 0 0
16 2.080E+04 0 0
17 2.210E+04 1
18 2.340E+04 1 - 1
19 2.470E+04 0
20 2.600E+04 1 - 1
21 2.730E+04 2
22 2.860E+04 1
23 2.990E+04 1
24 3.120E+04 1 - 1 0
25 3.250E+04 1
26 3.380E+04 0 0
27 3.510E+04 1
28 3.640E+04 2 0
29 3.770E+04 1
30 3.900E+04 2 0 0
31 4.030E+04 2
32 4.160E+04 1 0
33 4.290E+04 1
34 4.420E+04 2 - 1
35 4.550E+04 2
36 4.680E+04 1 - 1 0
37 4.810E+04 1
38 4.940E+04 2
39 5.070E+04 2

40 5.200E+04 2 0
41 5.330E+04 2
42 5.460E+04 2 - 1 0
43 5.590E+04 1
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Meting 1 . vervolg:

rneetpunt SGIP positie SGIP pos. - rneetsys.pos
nr. in urn. in urn.

130 urn 260 urn 390 urn

44 5.720E+04 2
45 5.850E+04 3
46 5.980E+04 2 0
47 6.110E+04 3
48 6.240E+04 2 0 0
49 6.370E+04 3
50 6.500E+04 3 - 1
51 6.630E+04 3 - 1
52 6.760E+04 2
53 6.890E+04 2
54 7.020E+04 3 0
55 7.150E+04 2
56 7.280E+04 2 - 1
57 7.410E+04 3
58 7.540E+04 2 0
59 7.670E+04 3
60 7.800E+04 4 2
61 7.930E+04 3
62 8.060E+04 3 0
63 8.190E+04 3

.,.::~.~~~: ; 64 8.320E+04 3 0
65 8.450E+04 3
66 8.580E+04 2 0 0
67 8.710E+04 3
68 8.840E+04 3
69 8.970E+04 3
70 9.100E+04 4
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Meting 2: positierneting over 260 urn ter bepaling
van de interpolatiefout.
schone liniaal.
onderlinge afstand v.d. rneetpunten= 5 urn.
videosignaal 130 urn liniaalsteek:
fota 1 en 2, bijlage 8

rneetpunt
nr.

SGIP positie
in urn.

SGIP pas. - rneetsys.pos
in urn.

o
1

2
3
4
5

6
1
8

9

1 0
1 1
1 2
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
4 1
42
43

O.OOOE+OO
5.000E+00
1.000E+01
1.500E+01
2.000E+01
2.500E+01
3.000E+01
3.500E+01
4.000E+01
4.500E+01
5.000E+01
5.500E+01
6.000E+01
6.500E+01
7.000E+01
7.500E+01
8.000E+01
8.500E+01
9.000E+01
9.500E+01
1.000E+02
1.050E+02
1.100E+02
1.150E+02
1.200E+02
1.2S0E+02
1.300E+02
1.350E+02
1.400E+02
1.450E+02
1.500E+02
1.550E+02
1 .600E+02
1.650E+02
1.700E+02
1.750E+02
1.800E+02
1.850E+02
1.900E+02
1.950E+02
2.000E+02
2.050E+02
2.100E+02
2.150E+02

130 urn

o
o
1

o
o
o
o
o
1

o
o
o
o
o
1
o
1
o
1
o
o
o
o
o
o
o
o
- 1
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
- 1

o
o
o
o

260 urn

o
1

1

2
o
o
1
1
1
1

o
1
1
1
o
o
1
1
o
o
o
o
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
o
o
o
o
1
o
o
o
o

390 urn

o
o
o
o
1
1
o
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
o
o
o
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
-2
-2
-2
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1

- 1

o
- 1

o
o
1
o
1
1
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Meting 2. vervolg

rneetpunt SGIP positie SGIP pos. - rneetsys.pos
nr. in urn. in urn.

130 urn 260 urn 390 urn

44 2.200E~02 - 1 1 0
45 2.250E+02 0 0 0
46 2.300E~02 0 0 1
47 2.350E+02 0 - 1 1
48 2.400E+02 0 1 1
49 2.450E+02 0 1 2
50 2.500E~02 0 1 1
51 2.550E+02 0 0 1
52 2.600E~02 0 0 1
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Meting 3 : 50 maal positiebepaling op positie X=O
schone liniaal
SGIP pos. - meetsys. pos. in o. 1 um.
videosignaal liniaalsteek 130 um:
foto 1 en 2. bijlage 8

meetpunt SGIP positie SGIP pos. - meetsys.pos
nr. in um. in o. 1 um.

130 um 260 um 390 um

0 O.OOOE+OO 0 0 0

1 O.OOOE+OO 0 1 - 1

2 O.OOOE+OO 0 2 -2

3 O.OOOE+OO 0 -2 -2

4 O.OOOE+OO 0 0 -3

5 O.OOOE+OO 0 2 0

6 O.OOOE+OO 0 - 1 - 1

7 O.OOOE+OO 0 2 -2

8 O.OOOE+OO 0 - 1 -2

9 O.OOOE+OO 0 - 1 -2

10 O.OOOE+OO 0 0 -2

1 1 O.OOOE+OO 0 0 -2

12 O.OOOE+OO 0 1 -3

1 3 O.OOOE+OO 0 0 -3

1 4 O.OOOE+OO 0 2 0

15 O.OOOE+OO - 1 0 -3

16 O.OOOE+OO 0 0 -2

1 7 O.OOOE+OO - 1 1 - 1

18 O.OOOE+OO 0 1 -2

1 9 O.OOOE+OO 0 3 0

20 O.OOOE+OO - 1 0 -3

21 O.OOOE+OO 0 - 1 -2

22 O.OOOE+OO 0 1 -3

23 O.OOOE+OO 0 0 -2

24 O.OOOE+OO 0 1 -2

25 O.OOOE+OO 0 0 -3

26 O.OOOE+OO - 1 2 -2

27 O.OOOE+OO 0 2 -2

28 O.OOOE+OO 0 0 -2

29 O.OOOE+OO 0 2 -2

30 O.OOOE+OO - 1 2 0

3 1 O.OOOE+OO 0 - 1 -2

32 O.OOOE+OO - 1 - 1 -3

33 O.OOOE+OO 1 - 1 - 1

34 O.OOOE+OO 0 - 1 -2

35 O.OOOE+OO - 1 1 - 1

36 O.OOOE+OO 0 1 -2

37 O.OOOE+OO 0 1 -2

36 O.OOOE+OO 0 3 -2

39 O.OOOE+OO - 1 1 -2

40 O.OOOE+OO -1 3 -2

4 1 O.OOOE+OO - 1 1 -2

42 O.OOOE+OO - 1 0 -2

43 O.OOOE+OO - 1 -2 - 1

44 O.OOOE+OO - 1 1 -3
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Meting 3, vervolg

meetpunt SGIP positie SGIP pos. - meetsys.pos
nr. in urn. in urn.

130 urn 260 urn 390 urn

45 O.OOOE~OO 0 - 1 - 1
46 O.OOOE+OO - 1 0 -2
47 O.OOOE+OO 0 - 1 -2
48 O.OOOE~OO 0 - 1 0
49 O.OOOE+OO 0 - 1 -2
50 O.OOOE+OO 0 0 0
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Heting 4 : positiemeting over 11 .05 mm.
druppel met doorsnede 18 mm.
onderlinge afstand v.d. meetpunten:
5 liniaalsteken= 650 um.
videosignaal: foto 3, bijlage 8

m s s s r s s r s
e 9 e 9 0 9 e 0 c
e i n i m i n m h

t p s p p p s p u
p 0 0 i
u r s r r k f
n e 0 0 r
t n m r p e

s p 0 9
n 0 m
r r p

0 O.OOOE~OO O.OOOE~OO 0 O.OOOE~OO 0 0 1 ************
1 6.500E+02 6.480E+02 2 6.480E+02 2 0 1 ************
2 1 . 300E~03 1.298E+03 2 1.298E+03 2 0 1 ************
3 1.950E+03 1.949E+03 1 1.949E+03 1 0 0 ************
4 2.600E+03 2.598E+03 2 2.598E+03 2 0 1 ************
5 3.250E+03 3.248E+03 2 3.248E+03 2 0 1 ************
6 3.900E~03 3.898E~03 2 3.898E~03 2 0 0 ************
7 4.550E+03 4.548E+03 2 4.548E+03 2 0 -27 *-**********
8 5.200E+03 5. 198E~03 2 5.198E+03 2 0 -86 *--*********
9 5.850E+03 5.849E+03 1 5.848E+03 2 0 -96 *---********
10 6.500E+03 6.498E~03 2 6.498E+03 2 0 - 10 1 *----*******
11 7.150E+03 7.149E+03 1 7.149E+03 1 0 -154 *-----******
12 7.800E~03 7.798E+03 2 7.798E~03 2 0 -204 *------*****
13 8.450E~03 8.448E+03 2 8.448E+03 2 0 -246 *-------****
14 9.100E+03 9.099E~03 1 9.098E+03 2 0 -230 *--------***
15 9.750E+03 9.749E+03 1 9.749E+03 1 0 -258 *---------**
16 1. 040E~04 1 . 040E~04 1 1.040E+04 0 -2 -256 *----------*
17 1.105E+04 1.105E+04 0 1.106E+04 -5 -6 -252 *-----------

Alle getallen uitgedrukt in um.
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Heting 5: positiemeting over 17.55 mm.
druppel met doorsnede 5.5 mm.
onderlinge afstand v.d. meetpunten:
5 liniaalsteken= 650 um.
videosignaal: foto 4, bijlage B

BIJLAGE 7

m
e
e
t
p
u
n
t

n
r

s
9
i
p

s
e
n
s
o
r

s

9
1

p

s
e
n
s
o
r

r
o
m
p

s

9
i
p

r
o
m
p

s
e
n
s
o
r

r
o
m
p

r
o
m

p

k
o
p

s
c
h

u
i
f
r
e
9

o O.OOOE+OO
1 6.500E+02
2 1. 300E+03
3 1. 950E+03
4 2.600E+03
5 3.250E+03
6 3.900E+03
7 4.550E+03
8 5.200E+03
9 5.850E+03

10 6.500E+03
11 7.150E+03
12 7.800E+03
13 8.450E+03
14 9.100E+03
15 9.750E+03
16 1.040E+04
17 1.105E+04
18 1. 170E+04
19 1.235E+04
20 1. 300E+04
21 1.365E+04
22 1.430E+04
23 1.495E+04
24 1.560E+04
25 1.625E+04
26 1. 690E+04
27 1. 755E+04

O.OOOE+OO
6.487E+02
1.299E+03
1.949E+03

2.598E+03
3.249E+03
3.899E+03
4.548E+03
5.199E+03
5.848E+03
6.499E+03
7.149E+03
7.800E+OJ
8.448E+03
9.098E+03
9.749E+03
1.040E+04
1.105E+04
1.170E+04
1.235E+04
1.300E+04
1.365E+04
1.430E+04
1.495E+04
1.560E+04
1.625E+04

1.690E+04
1.755E+04

o
1
1
1

2
1
1
2
1
2
1
1

o
2
2
1
1
1
2
3
1
2
2
1
1
2
1
2

O.OOOE+OO
6.4B7E+02
1.299E+03
1.949E+03
2.599E+03
3.249E+03
3.899E+03
4.54BE+OJ
5.199E+03
5.B4BE+03
6.498E+03
7.148E+03
7.799E+03
8.448E+03
9.097E+03
Cl.749E+03
1.040E+04
1.105E+04
1.170E+04
1.235E+04
1.300E+04
1.365E+04
1.430E+04
1.495E+04
1.560E+04
1.625E+04
1.690E+04
1.755E+04

o 0
1 0

1 0

1 0

1 0

1 0

1 0
2 0

1 0

2 1
2 1
2 1
1 0

2 0

3 0
1 0

1 0
o - 1
o -2
1 - 2
o - 1
2 - 1
2 0
1 0
1 0

2 0
1 0

2 0

3 ************
2 ************
2 ************
1 ************
2 ************
2 ************
3 ************
3 ************
-2 ************
-10 *-**********
-22 *--*********
5 *---********
2 **---*******
4 ***---******
4 *-**---*****
3 **-**---****
1 ***-**---***
3 ****-**---**
2 *****-**---*
2 ******-**---
1 *******-**--
1 ********-**-
2 *********-**
2 **********-*
2 ***********-
2 ************
J ************
o ************

AIle getallen uitgedrukt in um.
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Meting 6: positiemeting over 16.25 mm.
druppel met doorsnede 8 mm.
onderlinge afstand v.d. meetpunten:
5 liniaalsteken= 650 um.
videosignaal: foto 5, bijlage 8

BIJLAGE 7
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C
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9

o O.OOOE+OO
1 6.500E+02
2 1. 300E+03
3 1. 950E+03
4 2.600E+03
5 3.250E+03
6 3.900E+03
7 4.550E+03
8 5.200E+03
9 5.850E+03
10 6.500E+03
11 7.150E+03
12 7.800E+03
13 8.450E+03
14 9.100E+03
15 9.750E+03
16 1.040E+04
17 1.105E+04
18 1. 170E+04
19 1. 235E+04
20 1.300E+04
21 1.365E+04
22 1.430E+04
23 1. 495E+04
24 1.560E+04
25 1.625E+04

O.OOOE+OO
6.493E+02
1.298E+03
1.950E+03
2.599E+03
3.248E+03
3.899E+03
4.550E+03
5.199E+03
5.849E+03
6.499E+03
7.149E+03
7.798E+03
8.449E+03
9.099E+03
9.748E+03
1.040E+04
1.105E+04
1.170E+04
1.235E+04
1.300E+04
1.365E+04
1.430E+04
1.495E+04
1.560E+04
1.625E+04

o
1

2
o
1
2
1
o
1
1

1
1

2
1
1

2
o
1

1
1
3

2
3
3

2
3

O.OOOE+OO
6.494E+02
1.298E+03
1.950E+03
2.599E+03
3.249E+03
3.899E+03
4.549E+03
5.199E+03
5.849E+03
6.499E+03
7.149E+03
7.798E+03
8.449E+03
9.099E+03
9.749E+03
1.040E+04
1.105E+04
1.170E+04
1.235E+04
1.300E+04
1.365E+04
1.430E+04
1.495E+04
1.560E+04
1.625E+04

o
1
2
o
1
1
1
1
1
1

1
1

2
1
1
1
o
1

1
1

2
2
2
2
2
3

o 1
o 1
o 1

o 2
o 2
o 2
o 0
o -10
o -10
o - 14
o 38
1 67
o 7
o 1
o 1

o 2
o 2
o 2
o 2
o 2
o 2
o 1
o 1

o 2
o 2
o 2

************
************
************
************
************
************
************
*-**********
*--*********
*---********
*----*******
*-----******
*------*****
**------****
***------***
****------**
*****------*
******-----
*******----
********---
*********--
**********-
***********
************
************
************

AIle getallen uitgedrukt in um.
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Meting 7 : pos i t iemeting over 13.65 mm.
dikke oliefilm
onderlinge afstand v. d. meetpunten:
5 liniaalsteken= 650 um.
videosignaal: foto 2 en 7 . bijlage 8

m s s s r s s r s
e 9 e 9 0 9 e 0 c

e i n i m i n m h

t P s P P P s P u

P 0 0 i
u r s r r k f

n e 0 0 r

t n m r p e
s p 0 9

n 0 m
r r P

0 O.OOOE+OO O.OOOE+OO 0 O.OOOE+OO 0 0 2 ************
1 6.500E+02 6.498E+02 0 6.497E+02 0 0 1 ************
2 1.300E+03 1.300E+03 0 1. JOOE+OJ 0 0 2 ************
3 1.950E+03 1.950E+03 0 1.950E+03 0 0 1 ************
4 2.600E+03 2.600E+03 0 2.600E+03 0 0 1 ************
5 3.250E+03 3.249E+03 1 3.249E+03 1 0 1 ************
6 3.900E+03 3.901E+03 - 1 3.900E+03 0 0 -2 ************
7 4.550E+03 4.551E+03 - 1 4.550E+03 0 1 -7 *-**********
8 5.200E+03 5.200E+03 0 5.199E+03 1 1 - 12 *--*********

'.',1 0
/'.,' 9 5.850E+03 5.851E+03 - 1 5.850E+03 0 1 14 *---********

10 6.500E+OJ 6.500E+03 0 6.499E+03 1 1 -5 **---*******
1 1 7.150E+03 7.151E+03 - 1 7.150E+03 0 2 -20 *-*---******
12 7.800E+03 7.801E+03 - 1 7.800E+OJ 0 1 22 *--*---*****
13 8.450E+03 8.451E+03 - 1 8.451E+03 - 1 0 37 *---*---****
14 9.100E+03 9.101E+03 - 1 9.101E+03 - 1 0 - 18 *----*---***
15 9.750E+03 9.752E+03 -2 9.752E+OJ -2 0 -26 *-----*---**
16 1.040E+04 1.040E+04 -3 1.040E+04 -2 0 -44 *------*---*
17 1.105E+04 1.105E+04 -2 1.106E+04 -5 -3 -73 *-------*---
18 1.170E+04 1.170E+04 2 1.171E+04 -12 - 14 -95 *--------*--
19 1.235E+04 1. 235E+ 04 4 1.237E+04 - 15 -20 -146 *---------*-
20 1.300E+04 1.300E+04 0 1.302E+04 - 16 - 16 - 137 *----------*
21 1.365E+04 1.365E+04 - 1 1.366E+04 - 12 - 11 - 198 *-----------

Alle getallen uitgedrukt in um.
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Meting 8: positiemeting over 150 um.ter bepaling
van de interpolatiefout.
druppel met doornede 5.5 mm.
onderlinge afstand v.d. meetpunten= 10 um.
videosignaal: foto 6, bijlage 8

meetpunt
nr.

o
1
2
3
4
5
6

7
8
9

10

1 1
12

13

14

15

SGI P-posi tie
in urn.

O.OOOE+OO

1. OOOE+O 1

2.000E+01

3.000E+Ol

4.000E+Ol

5.000E+Ol

6.000E+Ol

7.000E+Ol

8.000E+Ol

9.000E+Ol

1.000E+02

1.100E+02

1.200E+02

1.300E+02

1.400E+02

1.500E+02

meetsyspos.
in urn.

O.OOOE+OO

1.103E+Ol

2.071E+Ol

3.087E+Ol

4.102E+Ol

5.141E+Ol

6.130E+Ol

7.127E+01

8.059E+Ol

9.138E+Ol

l.014E+02

1.110E+02

1.214E+02

1.312E+02

1.422E+02

1.523E+02

verschil
in urn.

o
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
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Meting 9: positierneting over 140 urn.ter bepaling
van de interpolatiefout.
dikke oliefilrn
onderlinge afstand v.d. rneetpunten= 10 urn.
videosignaal: foto 7, bijlage 8

rneetpunt SGIP-positie rneetsyspos.
nr. in urn. in urn.

0 O.OOOE+OO O.OOOE+OO

1 1.000E+01 7.372E+00

2 2.000E+01 1. 540E+0 1

3 3.000E+01 2. 739E+0 1

4 4.000E+01 3.441E+01

5 5.000E+01 4.264E+01

6 6.000E+01 5.182E+01

7 7.000E+01 7.026E+01

8 B.000E+01 8.859E+01

9 9.000E+01 1.074E+02

10 1.000E+02 1.151E+02

1 1 1.100E+02 1.246E+02

12 1.200E+02 1.354E+02
13 1.300E+02 1.44BE+02
14 1.400E+02 1.620E+02

verschil
in urn.

o
-3
-5
-3
-6
-7
-8

o
9
17
15
15
15
15

22
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foto 1: 10 fotocellen per
periode
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foto J: vervorming door
druppel met
doorsnede=18 mm

foto 4: vervorming door
druppel met
doorsnede=5.5 mm
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foto 5: vervorming door
druppel met
doorsnede=8 mm

foto 6: vervorming door
druppel met
doorsnede=5.5 mm
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NOTITIE

61 JLAGE 10

Aan ire c. Huber

ire P.J. Hieltjes }
J.H.S. VerschurEn
B. van Wijngaarden

Van :

Philips I+E

prof.ir. F.J. Kylstra

Onderwerp

Datum

Lineaire verplaatsingsmeter

17 februari 1986

De huidige uitvoeringsvorm van de lineaire verplaatsingsmeter kan gezien
worden als een ingenieuze manier om de autokorrelatiefunktie van de li
neaal te bepalen en de positie van de slede af te leiden uit de verschui
ving van die autokorrelatiefunktie. Bij de omzetting V':1.n de positie naar
fase maken we bovendien gebruik van het feit dat de autokorrelatiefunktie
zuiver periodiek is.

Deze zienswijze is echter alleen geldig voor metingen met een schone
lineaal, omdat dan de patronen van de vaste en van de bewegende lineaal
identiek en periodiek zijn. In het geval van een vervuilde lineaal gaat
dit verhaal niet meer op, omdat:
a) het patroon van de vaste lineaal niet meer zuiver periodiek is;
b) de patronen van de vaste en van de bewegende lineaal niet meer iden

tiek zijn, zodat we ook geen echte autokorrelatie meer bepalen.

Dertig jaar geleden is er al een meetmethode ontwikkeld en toegepast
waarmee vliegtuigen hun snelheid t.o.v. de grond konden bepalen, en wel
uit de korrelatie van de outputs van twee fotocellen, een in de neus en
een in de staart, die op de aarde gericht waren. Dit illustreert dat
aperiodieke patronen in principe even goed gebruikt kunnen worden voor de
plaatsbepaling als periodieke patronen. Toegepast op ens probleem: een
lineaal met lokale verontreinigingen behoeft niet noodzakelijk een
positiefout op te leveren.

Ons meetprobleem kan daarom als volgt aangepakt worden. Vergelijk de
output van de volledige rij van 220 fotocellen met de output van een
korte tijd 6t geleden, en bepaal door korrelatie de verpldatsing d die in
dat tijdsinterval heeft plaats gevonden. Het gaat daarbij in feite om
het bepalen van de plaats van het maximum van de korrelatiefunktie

CJ)

K(~) = J f(x)f(x-d~)dx

waarin f(x) het patroon op de vaste lineaal representeert. Dat maximum
ligt bij ~ = d en heeft in die omgeving de volgende vorm:

K(~) = aO-al (~_d)2 + a 2 (~-d)4 - •••
met

CJ)

1 CJ)

al J f,2(x)dx
21 ~

1 CJ)

a2 J f,,2(x)dx
41 ~
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Met behulp van deze formule kan d door regressie en interpolatie bepaald
worden.

Bovenstaande formule geeft ook duidelijk weer dat de methode zal falen
wanneer de vervuiling een zodanige vorm aanneemt dat daardoor de koeffi
cienten aI' a 2 , ••• te klein worden. Dit duidt op een totaal verlies van
het kontrast op de lineaal.

De volgende vragen doen zich nu voor:
Is voor deze methode een bruikbare schakeling te bedenken?
Wat is het gevolg van het feit dat de rij van fotocellen geen
kontinue maar een diskrete afbeelding produceert?
Hoe moeten we de randeffekten aan de beide uiteinden van het beeld
verdiskonteren?
Kunnen we nog op een nuttige manier gebruik maken van onze voor
kennis aangaande het patroon f(x) (het periodieke grondpatroon en
eventueel reeds bekenae afwijkingen daarvan)?
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APPENDIX

No. DER-6-10.1-1014

OBJECTIEF VOOR OPNEMER MET MULTIPELE FOTOCEL door drs H. Renes

1. Inleiding

De opnemer van de 4° generatie meetsystemen wordt uitgerust met een
multipele fotocel, die door de SSP-groep in Nijmegen ontwikkeld wordt
onder de naam "Optoscanner OQ005". Het optische actieve oppervlak
heeft de afmeting 4,4 x 1,8 mm2 en bestaat uit een rij van 220 foto
cellen met een lengte van 1,8 mm en een breedte van iO/um, die op een
steek van 20/um staan. De ringteller tast deze fotocel~en af in een
repeterend patroon van 10 exemplaren, zodat het fictieve raster, dat
met een constante snelheid over het oppervlak van de multipele foto
cel loopt, een steek heeft van 200/um.
Bet optisch stelsel moet de liniaa~, welke een steek van 635/um heeft,
passend afbeelden op het oppervlak van de multipele fotocel; de ver-

groting moet dus zijn ~~~ x.
Aan het meetsysteem wordt de eis gesteld dat parasitaire bewegingen
van de opnemer t.o.v. de liniaal in richtingen loodrecht op de meet
richting in eerste benadering geen invloed hebben op de nauwkeurigheid
van het systeem. Deze bewegingen hebben in het algemeon 2 componenten:
de eerste ligt in het vlak van de liniaal en staat loodrecht op de
meetrichting, de tweede staat loodrecht op de meetrichti~ en op de

;;':':': eerste component (heeft de richting van de afstand opnemer-liniaal).
Ongevoeligheid voor een beweging in de richting van de eerste compo
nent eist een loodrechte stand ten opzichte van de meetrichting van
de lijntjes van de liniaal (de huidige 635/um linialen voldoen niet
aan deze eis; de liJntjes hebben een helling van 1:50 ten opzichte van
de lood~echte stand). Ongevoeligheid voor een variatie in de afstand
opnemer-liniaal eist een loodrechte stand ten opzichte van de meetrich
ting van de leeslijn van de opnemer en een constante vergroting van
het afbeeldende optische stelsel. Aan deze laatste eis kan vo:daan wor
den door een optisch stelsel met een telecentrische stralengang tussen
opnemcr en liniaal te kiezen. (Variatie in de afstand opnemer-liniaal
komt jn hoofdzaak voor op de overgang van twee glasdelen tengevolge van
een verschil in dikte van de glasdelen).
De liniaal is voorzien van een reflectie-raster en functioneert dus in
de verlichtingsstralengang als vlakke spiegel. De glasdelen zijn echter
vervaardigd van dun, getrokken glas dat bovendien door het oplijmen
enigszina vervormd wordt, zodat de liniaal als spiegel slechts een ma
tige kwaliteit bezit. Het gevolg is dat de richtingen van de gereflec
teerde lichtbundels een plaatsafhankelijke variatie vertonen, waardoor
vignettering kan optreden. De remedie tegen dit verschijnsel is een zo
groot mcgelijke doorsnede (en dus ook een zo groot mogelijke relatieve
opening) van het objectief.

2. Optisch schema

De bovenstaande eisen leiden t.ot de volgende principiele opzet van de
afbeeldingsoptiekz



-117- APPENDIX

~ .,
_.~h·'c.~4-' ,,~

.l

l,,,,,~....L
( ....s~n l U"~.i~s l.

vl..&e vo.", ~~ ke."&~)

De intree-pupil van het objectief (in het getekende schema de rand V-an
de enkelvoudige lens) is tevens de uittree-pupil van de veldlens. Bet
objectief is geplaatst in het brandpunt van de veldlens, zodat de in
tree-pupil van de veldlens in het oneindige ligt (indit geval is de
intree-pupil immers de afbeelding van de materiele uittree-pupil). Dit
heeft tot gevolg dat de hoofdstralen in de voorwerpsruimte (de ruimte
tussen opnemer en liniaal) evenwijdig aan de optische as lopen: de
stralengang in deze ruimte is telecentrisch (de hoofdstralen gaan immers
door het middelpunt van de intree-pupil). Door deze telecentrische stra
lengang blijft bij een variatie in de afstand liniaal-opnemer de grootte
van het beeld van het meetraster op het oppervlak van de multipele foto
cel in eerste benadering constant, maar het beeld wordt uiteraard wel on
scherp.

In het bovenstaande schema is de liniaal als een zelf lichtgevend raster
opgevat, bijvoorbeeld-een verlicht transmissieraster. De werkelijke li
niaal is echter een reflectieraster met metallische reflectie, zodat de
(puntvormige) lichtbron geplaatst moet worden in het verenigingspunt van
de hoofdstralen, dat gevonden wordt door de richting van deze stralen om
te keren en daarbij de liniaal op te vatten als een vlakke, optische
spiegel. In het schema is het middelpunt van het objectief dus tevens de
(schijnbare) plaats van de lichtbron. Dank zij de telecentrische stralen
gang kan de veldlens ook ook als condensor functioneren.

De lichtbron wordt door het optische stelsel bestaande uit veldlens en
liniaal (~ vlakke spiegel) met de vergroting -1 op zichzelf afgebeeld.
De diameter van het objectief wordt dus bepaald door de afmetingen van
de lichtbron, de brandpuntsafstand van de veldlens en de gewenste tole
ranties op de loodrechte stand van de optische as ten opzichte van het
oppervlak van de liniaal. Deze toleranties zijn noodzakelijk wegens pa
rasitaire rotaties van de opnemer tijdens een verplaatsing, plaatsafhan
kelijke richtingsveranderingen van de hoofdstralen tengevolge van vervor
mingen in het liniaaloppervlak en de vereiste aanbouwtoleranties.

Wanneer de lichtbron inderdaad in het middelpunt van het objectief ge
plaatst vas, dan vormden de stralen in de ruimte tussen de veldlens en-
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het objectief twee samenvallende bundele: de verlichtingebundel en de
afbeeldingebundel. Bij een practische realieatie moet de lichtbron zich
uiteraard buiten het objectief bevinden, zodat de beide lichtbundele in
de buurt van het objectief gescheiden moeten worden. Dit kan op twee ma
nieren uitgevoerd worden, namelijk door fysische bundelscheiding met be
hulp van een halfdoorlatende spiegel, of door geometri~che bundelschei
ding door middel van pupil-deling; zie onderstaande figuren:

Beide oplossingen hebben hun specifieke voor- en nadelen:

Voor:

Fysische bundelscheiding

Tegen:

- Optimale toepassing van de
optische componenten met be
trekking tot de afbeeldings
kwal1teit.

- Eenvoudige constructie van
de diverse vattingen door de
orthogonale stand van de op
tische assen, het voorwerps
en het beeldvlak.

- Groot lichtverlies tengevolge van
reflectie en transmissie aan de
halfdoorlatende spiegel; de foto
cel ontvangt maximaal slechts 25~

van het nuttige licht van de licht
bron.

- De halfdoorlatende spiegel vergroo
het aantal optische componenten me
~~n.

Geometrische bundelscheiding

- Optimale toepassing van de
lichtbron; maximaal 100% van
het nuttige licht bereikt de
fotocel.

- Geen extra optische componenten.

- De scheve stand van de veldlens ve
groot de aberraties; met name word
hierdoor astigmatisme gelntroducee

- Ingewikkelde constructie van de di
verse vattingen door de scheve sta
van de optische assen, het voor
werps- en het beeldvlak.

Er wordt naar gestreefd in de opnemer een LED als lichtbron toe te passe
Gezien de prijs en de optische prestatie is de Texas Instruments TIL 31
op dit ogenblik de beste keuze. Bet karakterietieke optische vermogen va
deze LED is weliswaar 6 mW, maar het gegarandeerde minimum vermogen is
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slechts 3,3 mW. !ij de fysische bundelscheiding daalt het effectieve
minimum vermogen van deze lichtbron tot 0,8 mW, hetgeen onvoldoende zal
zijn voor een goede signaalruisverhouding van de fotocel-signalen. Het
lichtverlies is een zwaar wegend argument tegen deze wijze van bundel
scheiding.
Het belangrijkste nadeel van de geometrische bundelscheiding is in het
algemeen de toename van de aberraties; vooral het astigmatisme. In dit
geval heeft het voorwerp echter een bijzondere vorm, namelijk raster
lijntjes, die evenwijdig zijn met ~~n van de assen van het astigmatisme.
Hierdoor is het mogelijk de rasterlijntjes in de breedte (dus in de
meetrichting) scharp af te beelden; in de lengte is de afbeelding van
de lijntjes dan uiteraard onscherp, maar dat is voor de opnemer onbe
langrijk. (Dit astigmatisme zal overigens aanzienlijk kleiner zijn dan
het astigmatisme dat door de cylinderlens bij de LMS II/III opnemer
wordt gelntroduceerd!).

Conclusie: De geometrische bundelscheiding hee~t de voorkeur.

3. Constructie afbeeldingsoptiek

De paraxiale beeldconstructie van het optische stelsel is in de onder
staande figuur getekend:

De ~eldlens kan opgevat worden als een loep, die van bet reele voorwerp V
een virtueel beeld VI vormt, dat bet voorwerp is voor bet objectief, dat
daarvan bet reele beeld ! vormt.

Er zijn 3 vastliggende gegevens:

afmetingen beeld • afmetingen multipele fotocel •
4,4 mm x 1,8 mm; de beelddiagon&al heeft
dus een lengte van 4,8 mm

vergroting van het stelsel

(uit deze 2 gegevens voIgt:

afstand liniaal/opnemer

- 200
635 x.

voorwerpsdiagonaal - 15,2 mm)

- 14 mm; rekening houdend met de dikte v
de veldlens geldt dan: v • 15 mm

Uit de figuur voIgt, dat van de resterende parameters er nog ~~n vrij
gekozen kan worden, bijvoorbeeld de brandpuntsafstand van de veldlens.
De overige parameters laten zich dan berekenen met de volgende formulesl

beeldafstand veldlens - ( v I

vergroting veldlens -
fvl·v

- f )-vI f - v
vI

( v' - f vl )

v

............. , .

...................
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vergroting objectief .Vobj • 200.v · .

f b'o J
v' • b
..... '+b

v' v'
1 + 1/v b'o J

· .

beeldafstand objectief = b = v'.V b'
o J

· .
halve openingshoek objectief = u e bgtg (p,6) .

. vI
(6)

De mln~mum diameter van de veldlens wordt bepaald door de diagonaal
van he, gezichtsveld, dus door de diagonaal van de (denkbeeldige) af
beelding van het optisch actieve oppervlak van de multipele fotocel
op de liniaal; deze diago?aal is gelijk aan 15,2 mm. Bij de geometrische
bundelscheiding vergt de scheve stralengang no~ wat extra ruimte, waar
door de kleinste optische doorsnede op 18 mm geijteld moet worden; de
vatting eist ook enige ruimte, zodat tens lotte de minimum diameter van
de veldlens 21 mm zal zijn.
Stel dat voor de veldlens een platbolle lp.ns wordt gekozen, dan is de
kromtestraal van het bolle oppervlak ongevetr gelijk aan de halve
brandpuntsafstand. Eist men bij een randdiktt van 1 mm een maximale
middendikte van ca 4 mm, dan is de minimale kromtestraal 20 mm; de mi
nimale waarde voor de brandpuntsafstand is dus 40 mm.
De voorwaarde voor minimale aberraties in de buitenste zone van het
beeldveld is een kleine waarde voor de halve openingshoek u van het ob
jectief. Dit is een argument voor de keuze van een grote waarde voor
de brandpuntsafstand van de veldlens.

Onderstaande tabel geeft de waarden voor de diverse grootheden van het
optische stelsel voor twee verschillende grootten van de brandpuntsaf
stand van de veldlens:

totale vergroting
¢ gezichtsveld

v
¢ veldlens

v'
vergr.veldlens
vergr.objectief

f b'o J
b
u

~---------------------
(fvI + b)

0,315
15,2 mm
15 mm
1G(21)mm
64 mm

1,600
0,197

10,5 mm

12,6 mm
10,75°----------------
52,6 mm

0,315
15,2 mm
15 mm
18(21)mm
80 mm

1,333
0,236

15,3 mm

18,9 mm
______1~~~~ _

78.9 mm

De lichtbron wordt door het optische stelsel bestaande uit de veldlens
en de liniaal met de vergroting -1 op het objectief afgebeeld. Bet nut
tige licht bereikt de multipele fotocel zonder verliezen, wanneer het
beeld van de lichtbron geheel binnen de intree-pupil van het objectief
valt. Stel dat een afwijking van 1° ten opzichte van de nominale hoek
stand van de opnemer ten opzichte van de 1iniaa1 toegestaan moet worden.
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Door de reflectie aan de liniaal is de afwijking van de afbeeldings
bundel ten opzichte van de nominale richting dan 2°.
Voor een puntvormige lichtbron wordt d~ minimum radius van de intree
pupil dus f I.tg 2°. Stel nu de diamater van de lichtbron op 0,6 mm,
dan worden ~e eigenschappen van het objectief in de twee gevallen:

f VI .. 40 mm f VI = 60 mm

f 10,5 mm 15,3 mm
diameter intree-pupil,
D = 2(fvl .tg 2°) + 0,6 mm 3,4 mm 4,8 mm. -
relatieve opening = D/f 1 : 3,1 1 : 3,2

Aberraties
•

Chromatische aberraties Bet emissie-spectrum van de TIL 31 (Gallium
arsenide licht emitterende diode) is een smalle band met een maximum
bij 94001 en een halfwaardebreedte van 6001 (de halve openingshoek
voor de vermogenshalfwaarde in het stralingsdiagram is 5°). Deze band
valt geheel binnen de gevoeligheidskromme van de Silicium-fotocellen
(vlak maximum bij 80001).
Deze smalle emissie-band en de geringe dispersie van optische glas
soorten in het nabije infrarood maken dat het licht als monochromatisch
beschouwd mag worden. Er zijn dus geen chromatische aberraties; het
stelsel moet berekend worden voor licht met een golflengte van 94001.

Monochromatische aberraties Bet astigmatisme over het gehele beeldveld,
dat bij de geometrische bundelscheiding door de scheve stand van de
veldlens geintroduceerd wordt is door de bijzondere vorm van het voor
werp onschadelijk, zoals reeds eerder aangetoond werd.
Door de relatief grote brandpuntsafstand en de plaatsing nabij het voor
werp is de belangrijkste aberratie, die door de veldlens gelntroduceerd
wordt, de beeIdveldkromming. Bet objectief 'ziet' als het ware het voor
werp door de veldlens. Daze platbolle lens veroorzaakt een plaatsafhan
kelijke longitudinale verplaatsing van het virtueIe voorwerp tengevolge
van de varierende glasdikte. Voor de berekening van de kromming wordt
de veldlens in een aantal planparallelle ringen verdeeld en het paraxi
ale beeIdvlak wordt naar het 'buitenste' oppervlak van de lens gescho
ven; zie onderstaande figuur:

r(6/)-J~~~~.--"

~.-

~ ---- ------

.....
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De verplaatsing van een paraxiaal beeldpunt ten opzichte van het platte
oppervlak wordt gegeven door de bekende formule voor de longitudinale
verplaatsing door een planparallel plaat:

( n-1) d/
~l: -n- .d; voor n : 1.5 geldt dus: ~l = 3.

De kromming van het beeldveld wordt bepaald door de verplaatsingsverande
ring. dus door de verandering van de plaatdikte daIs functie van de in
valshoogte h. Deze verandering wordt in benadering gegeven door de formu

h2

t; (d) = 2R·
<" h2

Voor de verandering van Al geldt dan: 0 (AI) =2(3R) (7)

De kromtestraal van het beeldveld is dus: Rb = 3R = 1,5.fvl.

Bet voorwerpsveld van het objectief is dus ' naar buiten' gekromd met een
kromtestraal die gelijk is aan 1,5 x brandpuntsafstand veldlens. Bet bee
veld is dan 'naar binnen' gekromd met een kromtest~aal, die zich voor ee
aberratie-vrij objectief ala voIgt laat berekenen:

~" /';/
/'L _

De ~ongitudinale vergroting van een lens is in eerste benadering gelijk
aan het kwadraat van de laterale vergroting. Uit de figuur voIgt:
h' .. V b,.h en " - (V b,)2.E;(AI). Substitutie informule (7) geeft:

o J 0 J

" ~.. 2[3RJ

Bij een ideale lens is de kromming van het beeldveld dus gelijk aan die
van het voorwerpsveld!

De beeldveldkromming die door het objectief zelf wordt geintro~uceerd, 1
afhankelijk van het type lenzenstelsel waartoe het behoort. Voor een zos
naamde Bun lenzenstelsel, bijvoorbeeld een gekit doublet. waarvan het as
tigmatisme redelijk goed gecorrigeerd is, zal de kromtestraal van het
beeldveld ongeveer gelijk zijn aan de helft van de brandpuntsafstand.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de bijdrage aan de beeldveld
kromming van de veldlens en van het objectief voor de twee beschouwde ge
vallen.
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f Vl .. 40 mm f Vl = 60 mm

Eijdrage aan kromtestraal
door veldlens 60 mm 80 mm

Eijdrage aan kromtestraal
door objectief ca 5,3 mm ca 1,1 mm

Bet is duidelijk dat de bijdrage van de veldlens aan de beeldveldkromming
verwaarloosbaar is ten opzichte van die van het objectief. Bet optische
stelsel beeldt het voorwerp dus scherp af op een boloppervlak met een
kromtestraal, die ongeveer gelijk is aan de halve brandpuntsafstand van
het objectief (het astigmatisme van de 3° orde is gecorrigeerd en de
beeldveldkromming is in rekening gebracht; de 3 overige 3° orde aberraties
worden verwaarloosd). Bet projectiescherm, het oppervlak van de multipele
fotocel, is echter een plat vlak, zodat aIle voorwerpspunten buiten de
optische as als cirkeltjes met een varierende diameter worden afgebeeld.
De grootste cirkeltjes bevinden zich in de buitenste zone van het beeld
veld; de diameter wordt o.a. bepaald door de diameter van de uittree
pupil van het objectief (voor een dunne lens is deze pupil gelijk aan de
intree-pupil); zie onderstaande figuur:

--~-_.

\:~ ~ 1.'-1.
," TI

I
~ -=-b__------+.,.

~,U"ee r-"'t!,l
"<It'- .~jed'.'

De diagonaal van het beeldveld heeft een lengte van 4,8 mm, dus het groot
ste beeldcirkeltje ontstaat bij hI - 2,4 mm. De diameter van de intree
pupil van het objectief is reeds eerder berekend; de waarden zijn 3,4 mm
resp. 4,8 mm. De diameter van het beeldcirkeltje wordt in de twee beschouw
de gevallen:

Bet beeld is in principe een 1:1 zwart-wit raster met een steek van 0,200 Mm.
Bet eerate stelsel zal waarschijnlijk in de buitenste zone van het beeld
veld nog weI een herkenbaar rasterpatroon projecteren, zij het met een zeer
geringe modulatiediepte, maar het tweede stelsel zal een beeld met een veel
acceptabeler modulatiediepte vormen. !annemende dat de overige aberraties
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voldoende gecorrigeerd kunnen worden t zal de afbeeldingskwaliteit van het
tweede optische stelsel voldoen aan de eisen die de opnemer met mUltipele
fotocel aan de afbeeldingsoptiek stelt. Hierbij spelen de volgende over
wegingen een belangrijke role Een aberratie-vrij optisch stelsel vormt vat
de liniaal een afbeelding met een blokvormig, 'digitaal', verloop van de
verlichtings3terkte in de meetrichting. De eigenschappen van de multipele
fotocel eisen voor een goede werking van de opnemer echter een min of meez
sinusvormig 'analoog' verloop van de verlichtingsstcrkte. Dit betekent dat
het optische stelsel weI een voldoend haog oplossend vermogen moet bezitte
maar dat aan het contrast lage eisen gesteld worden Bovendien is het ge
wenst, dat in de meetrichting het contrast in de buitenste zones van het B
zichtsveld geleidelijk afneemt om fouten in de interpolatie tengevolge van
het in en uit het gezichtsveld lopen van individuele rasterlijnen zoveel D
gelijk te verminderen.

Conclusie: De voorkeursoplossing voor de afbeeldingsoptiek is een telcen
trisch stelsel bestaande uit een enkelv0udige platbolle lens
met een brandpuntsafstand van 60 mm e~een gekit doublet met
een brandpuntsafstand van 15,3 mm, welke laatste lens in het
beeldbrandpunt van de eerste lens geplaatst is.

Opmerking: Macht echter bij het proefmodel blijken, dat de aberraties van
het bovenstaande stelsel toch te groot zijn, dan kan met name
de beeldveldkromming gecorrigeerd worden door het doublet te
vervangen door een~ stelsel, dat tenminste ~~n vrij staande
negatieve lens bevat, bijvoorbeeld een triplet. De maximale re
latieve opening van een triplet is met 1 : 2,8 ruimschoots vol
doende; in de opnemer wordt 1 : 3,2 verlangd. In dit geval is
het interessant te onderzoeken in hoeverre de veldlens en het
objectief samen als ~en triplet kunnen worden beschouwd.

Ontwerpgroep Numerieke Besturing

Drs. H. Renes
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