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Samenvatting
Dit rapport beschrijft een dee1 van de ontwikke1ing van een
sne11e 1aserinterferometer met vo1gsysteem. Deze interferometer is bedoe1d voor gebruik in een meetinstrument dat driedimensiona1e verp1aatsingen moet gaan meten, met de vo1gende
specificaties. Enerzijds moet het tota1e systeem een statische nauwkeurigheid hebben die beter is dan 10 rum] en anderzijds moet de maxima1e baansne1heid waarbij het systeem nog
kan meten groter of ge1ijk zijn aan 5 [m/s].
Nieuwe sensors
voor detectie van de interferentiepatronen zijn ontworpen en
gebouwd, samen met een schake1ing die de ana10ge uitgangssigna1en van de sensors omzet in TTL-compatible signa1en. Een
reeds bestaand vo1gsysteem werd in de interferometeropste1ling geintegreerd. Hierbij b1eek dat bij het gebruikte (lage)
1aservermogen de signaa1-ruisverhouding te klein werd voor
een betrouwbare toepassing. De hoofdconc1usie uit dit afstudeeronderzoek is dat de gekozen meetmethode zeker bruikbaar
is en dat de interferometer inc1usief vo1gsysteem met enke1e
niet-principie1e wijzigingen toepasbaar moet zijn in een 3-0meetsysteem.

Summary
This report describes a part of the development of a fast
1aserinterferometer with a tracking system. This interferometer is intended for use in a measuring system that will
measure three-dimensional movements. The complete system must
have a static accuracy that is better than 10 [um]. The maximum trajectory velocity of the target that must be measured
is 5 [m/s]. New sensors for the detection of the patterns of
interference have been designed and built, and so was a
circuit that converts the analog signals of the sensors into
TTL compatible output signals. An existing tracking system
was integrated in the interferometer. During tests of the
integrated system it appeared that, with the (low powered)
laser that is used at the moment, the signa1-to-noise ratio
becomes too low for a reliable application. The main conclusion of this investigation is that the method of measuring
that is used in the system is definitely useful. The interferometer with the tracking system will be applicable in a 3-D
measuring system if some non-fundamental modifications are
made.
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tolerantie 1%

Hoofdstuk 1:

In1eiding

In de vakgroep Meten en Regelen (ER) van de Faculteit der
Elektrotechniek van de
Technische Universiteit
Eindhoven
wordt onder andere onderzoek gedaan in het kader van het
interfacultaire project FAIR (Flexibele Automatisering en
Industriele Robots). De activiteiten worden hierbij verricht
i n s amenwe rki ng me t de vakgroep WPA, van de f acul te it W en
enkele bedrijven. Er wordt onder andere gezocht naar betere
besturingsalgoritmen voor robots.
De positie van het zogeheten Tool Centre Point (TCP) in de
ruimte als functie van de tijd is de belangrijkste grootheid
in het totale robotgedrag. Momenteel wordt deze positie over
het algemeen berekend uit gegevens van positiesensors die in
de scharnierpunten van de robot gemonteerd zijn. Voor een
nauwkeur ige po sit i one ring van he t TCP is he t daarb ij nodig
dat de robotconstructie dusdanig stijf is dat belastingen van
de robot bij het hanteren van voorwerpen geen onacceptabel
grote afwijkingen in de robotgeometrie veroorzaken.
Het moet echter ook mogelijk zijn om veranderingen in de
robotgeometrie te compenseren door speciale besturingsalgor i tmen. Al s men van de robo teen nauwkeur ig dynami s ch mode I
heeft, kan een regeling ontworpen worden die met de "gebrekkige" meetgegevens uit de positiesensoren in de robotscharnieren toch een snelle en nauwkeurige positionering van het
TCP levert. In het kader van FAIR wordt veel werk verricht
aan het maken van dergelijke modellen.
De toetsing van deze modellen aan de praktijk is echter
momenteel nog een probleem: er z~Jn geen meetsystemen op de
markt die het statisch en dynamisch gedrag van een robot
nauwkeurig genoeg kunnen meten om geschikt te zijn voor deze
modelverificaties. Het zogenaamde 3-D project heeft als doel
een meetsysteem te ontwikkelen dat weI aan deze eisen voldoet. De Vakgroep ER werkt aan dit project, in samenwerking
met het Lengtemeetlaboratorium van de TUE. Ais een dergelijk
meetsysteem tegen niet te hoge kostprijs gerealiseerd kan
worden, zijn er ook verschillende andere toepassingen voor te
bedenken.
Ais men bijvoorbeeld de positie van het TCP ten opzichte van
een vast punt in de werkruimte steeds nauwkeurig kan blijven
meten, kan bij gebruik van deze informatie in de teruggekoppelde regeling van de robot met een veel minder stijve
(minder zware en dus minder dure) robot volstaan worden, voor
het bereiken van dezelfde positioneringsnauwkeurigheid.
Dit verslag gaat over het werk dat is verricht aan dit 3-D
project als vervolg op hetgeen door twee andere afstudeerders
en enkele stagiairs bij ER is gedaan. Er zal regelmatig naar
de verslagen van deze andere studenten worden verwezen.
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Hoofdstuk 2:

Systeembeschrijving

In dit hoofdstuk wordt beknopt uiteengezet wat de basisideeen
voor het meetsysteem zijn en hoe deze ideeen door de voorafgaande afstudeerders en stagiairs zijn uitgewerkt.
2.1: De specificaties
Uit de praktijk zlJn enkele algemene gegevens over robots
bekend en hierop zlJn de specificaties voor het te maken
meetsysteem gebaseerd. ( zie ook Beljaars: lit.l )
De
positioneringsnauwkeurigheid
van
industriele
robots ligt momenteel op ongeveer 0.1 [mm].
De belangrijkste eigenfrequenties van een stijve
robotarm zlJn kleiner dan 30 [Hz]
De amplitudes
van eigentrillingen met een hogere frequentie zijn
(veel) kleiner dan 1 [mm].
De baansnelheden van het TCP zijn ongeveer 5 [m/s]
(maximaal).
De gewenste
voIgt.

specificaties

voor

het

meetsysteem

luiden

als

De meetnauwkeurigheid moet een orde van grootte
beter zijn dan de positioneringsnauwkeurigheid van
de robot: 10 [um] en dit in aIle drie de orthogonaIe asrichtingen (x.y.z) van de ruimte.
AIle bewegingen van het TCP met frequenties kleiner
dan 30 [Hz] moeten gemeten kunnen worden en ook
aIle bewegingen met frequenties tussen 30 en 100
[Hz],
mits
deze
laatste
amplitudes
hebben die
kleiner zijn dan 1 [mm].
Baansnelheden van het
TCP
tot
5
[m/s]
moeten
gevolgd kunnen worden.

6

2.2: Bet meetprincipe
Door F.Driessen (lit.2) is aangetoond dat de bewegingen van
het TCP ten opzichte van de werkruimte van de robot het beste
kunnen worden gemeten met behulp van drie afstandsbepalingen
tussen drie vaste punten met bekende positie aan de ene kant
en het TCP aan de andere kant. Extra metingen kunnen de meetnauwkeurigheid eventueel vergroten. Er kan ook gedacht worden
aan het gebruik van meeIDere meetpunten op het TCP waardoor
ook de orientatie van bet ICP bepaald zou kunnen worden, maar
dat is voorlopig nog niet aan de orde.
Figuur 1 geeft het gebruik van de drie lengtemetingen voor de
3-dimensionale positiebepaling grafisch weer. De theorie van
deze meting wordt beschreven door Driessen (lit.2), waarbij
met behulp van triangulatie de gegevens uit de drie lengtemetingen worden omgezet in een meetresultaat met carthesische
coordinaten. Merk op dat de hoeken (ten opzichte van de
horizontaal of de verticaal), waaronder de lengtemetingen
verricht worden niet gebruikt worden bij de berekening van de
positie van het TCP. Hoekmetingen zijn niet erg nauwkeurig
uit te voeren, lengtemetingen weI. De resultaten van de drie
lengtemetingen leggen de positie van het TCP eenduidig vast
(indien het TCP aan een zijde van het vlak blijft dat gevormd
wordt door de drie vaste punten).

Li:

De afstand tussen het
vaste punt Pi(x,y,z)
en de positie van het
TCP(x,y,z)

Figuur 1: Het meetprincipe met de drie lengtemetingen.
Een methode voor nauwkeurige lengtemetingen die voor
toepassing in aanmerking komt is laserinterferometrie.
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deze

2.3

Ret principe van de laserinterferometer

Het principeschema van de laser interferometer die bij dit
project gebruikt wordt is getekend in figuur 2. Er z~Jn
verschi11ende uitvoeringsvormen van de laser interferometer
bekend; ze worden door Driessen (lit.2) behande1d, samen met
de reden waarom er voor deze uitvoering is gekozen:
de
eenfrequentie-interferometer.

Si

)

Iii

1 i t--++---#-----+------~E------I

L
12

:

Sl:
S2:
H1 :
Ii:

S2

Coherente 1ichtbron
Referentiespiege1 (vast)
Spiegel aan het TCP
Ha1fdoor1atende spiegel
Interferentiepatroon

Figuur 2: Het principe van de eenfrequentie1aserinterferometer
De werking is in het kort a1s vo1gt: de uit de laser tredende
1ichtstraa1 wordt door een ha1fdoor1atende spiegel in twee
even sterke de1en gesp1itst. De ene straa1 ref1ecteert aan
een spiegel die met het TCP verbonden is en komt terug naar
de interferometer, waar de andere straa1 door een referentiespiegel naar het ze1fde punt weerkaatst wordt. Zo ontstaan
twee 1ichtstra1en die beide bestaan uit de he1ft van het
1icht van de geref1ecteerde 1ichtstra1en. Afhanke1ijk van de
afstand van het TCP tot de interferometer zu11en de twee
geref1ecteerde stra1en e1kaar uitdoven of e1kaar versterken:
bij iedere verp1aatsing van het TCP ter grootte van een halve
golf1engte van het gebruikte 1aser1icht (golf1engte 600 [nm])
za1 er een vo11edige 1icht-donkercyc1us in het interferentiepatroon ontstaan. Door deze 1icht-donkerovergangen te te11en
kunnen verp1aatsingen van het TCP zeer nauwkeurig worden
gemeten.
De spiege1s Sl en S2 (zie figuur 2) zijn van een speciale
constructie: het zijn zogenaamde retroref1ectors (tripe1s)
die de eigenschap hebben dat ze iedere inkomende 1ichtstraa1
zodanig
weerkaatsen
dat
de
geref1ecteerde
1ichtstraa1
parallel loopt aan de inkomende straa1 (zie Driessen: 1it.2,
Bloem: 1it.3).
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De halfdoorlatende spiegel van de interferometer heeft de
eigensehap dat hij de fase van iedere gerefleeteerde liehtstraal 45 graden draait. Het gevolg hiervan is erg belangrijk: het faseversehil tussen de lieht-donkerovergangen van
het ene interferentiepatroon en dat van het andere is afhankelijk van de riehting waarin het TCP zieh beweegt: plus of
min 90 graden. Hierdoor is het mogelijk om voor iedere liehtdonkerovergang die geteld moet worden te bepalen of hij in
positive of in negatieve zin geteld moet worden.
De laser is een Helium-Neon laser met thermisehe stabilisatie. (zie Driessen: lit.2) De liehtstraal wordt geeonditioneerd om een goede
eoh~rentielengte
te bereiken en de
diameter van de bundel is vergroot om de uitlijning van de
eomponenten wat minder kritiseh te maken. (zie Bloem: lit.3)
Er is dus nu de mogelijkheid om afstandsveranderingen tussen
het TCP en een vast punt (de laserinterferometer) nauwkeurig
te meten. Dit kan eehter aIleen als de liehtstraal uit de
interferometer gedurende de meting zodaning op de retrorefleetor van het TCP gerieht blijft dat de gerefleeteerde
staal een interferentiepatroon blijft vormen met de referentiestraal.
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2.4

Het volgsysteem

Zoals gezegd is het noodzakelijk om de lichtstraal uit de
interferometer op het TCP gericht te houden om met de gereflecteerde
straal
het
interferentiepatroon
te
genereren.
Gezien de vrij hoge baansnelheden die het TCP kan bereiken is
het bij voorbaat ondoenlijk de hele interferometer op het
doel te richten: het geheel heeft relatief veel massa en is
daardoor niet geschikt voor snelle bewegingen.
Daarom worden heen- en teruggaande straal afgebogen door een
cardanisch opgehangen spiegel die bestuurd wordt door een
vol g s Ys tee mop bas i s van 'e en 1 ate r ale f 0 to d i 0 de: z i e fig u u r
3. Het idee is dat het regelsysteem de spiegel steeds z6
bijregelt dat de lichtstraal op het midden van de laterale
fotodiode blijft vallen. Voor dit doel is door J.Bloem een
PID-regelaar gebouwd. Deze regelaar is in combinatie met een
andere laser. de draaibare spiegel en de laterale fotodiode
getest, in een iets andere opstelling als die van figuur 3:
zie figuur 4.

+..
sa
USI!R

INTI!RP'I!ROMl!TI!R
H2

P'l-......- -

52:
53:
H2:
Fl:
Ai:

TCP-spiegel
2-assig draaibare spiegel
Halfdoorlatende spiegel
Laterale fotodiode
Actuator van 53

Figuur 3: Het principe van het volgsysteem.
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De configuratie
getest.

waarin

11

het

volgsysteem

legenda)

reeds

werd

2.5

De opdracht

De stand van het 3-D project
afstudeerwerk a1s. vo1gt.

was

bij

het

begin

van

dit

In het 1engtemeet1aboratorium van de TUE stond de opste11ing
met de gestabi1iseerde laser en de 1aserbunde1conditionering.
De 1aserstraa1 kon worden uitgericht 1angs een baan waarover
een slede in een dimensie kon bewegen door midde1 van een
soort snaaraandrijving. Op deze slede was het TCP-tripe1
gemonteerd. Bij de laser was een tafe1 waarop de overige
componenten konden worden gep1aatst die samen een 1aserinterferometer vormen, zoa1s die in het voorafgaande is beschreven. Door de laser zorgvu1dig evenwij dig aan de baan ui t te
richten is het moge1ijk om bij beweging van het TCP-tripe1
over de gehe1e baan1engte (ongeveer 3 meter) het interferentiepatroon intact te houden.
Om de 1icht-donkerovergangen in het interferentiepatroon te
detecteren waren twee fotodetectors gebouwd op basis van een
SGD100A fotodiode en een 10216 line-receiver in ECL logica.
Uit het werk van Bloem (lit. 3) b1eek dat deze opzet voor de
fotodetectors niet genoeg perspectieven bood om met deze
schake1ing verder te experimenteren. Het eerste dee1 van de
opdracht 1uidde dan ook: "Bouw twee optische sensors die het
moge1ijk maken a11e 1icht-donkerovergangen in het interferentiepatroon te detecteren die vo1gens de specificaties zijn te
verwachten." Dit betekende een overdrachtsfunctie voor deze
fotosensors die voor 1ichtsterkteveranderingen tussen 0 en 20
[MHz] constant is.
Om de 1icht-donkerovergangen ook inderdaad te te11en was door
v.Gisbergen (lit.4) een digita1e teller gebouwd. Deze teller
was vrij complex en had a11een een optische uit1eesmoge1ijkheid. Omdat het de bedoe1ing is om de meetgegevens van meerdere interferometers samen te nemen en te verwerken tot een
positie van het TCP in de ruimte, was een computer aangeschaft die deze gegevensverwerking zo vee1 moge1ijk "realtime" zou moeten gaan uitvoeren. Een stagiair had een nieuwe
te11erschake1ing ontworpen met gebruikmaking van speciale
computervriende1ijke tellers in IC-vorm en een 8031 microprocessor voor interfacing met de computer (zie Mey1and, 1it.S).
Hij had deze schake1ing ook gedee1te1ijk gebouwd. Hierbij
waren enke1e fouten opgetreden die nog niet opge1ost waren
aan het einde van deze stage. Een apart dee1 van het nog te
verzetten werk was dan ook het rea1iseren van een te11ersysteem zoa1s dat voor dit project vereist is. Dit dee1 werd in
handen van een stagiair gegeven (zie Huyben, 1it.6) aangezien
de afstudeeropdracht anders te vee10mvattend zou worden.
Het tweede dee1 van de afstudeeropdracht was name1ijk het samenvoegen van de interferometer en het vo1gsysteem tot een
gehee1, zodat de principie1e haa1baarheid van het 3-D project
gedemonstreerd kan worden.
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Hoofdstuk 3:

De interferentiedetectie

Zoals in het voorafgaande werd opgemerkt waren er voor het
detecteren van de licht-donkerovergangen in het interferentiepatroon reeds twee identieke sensors ontworpen en gebouwd
(zie Driessen, lit.2 en Bloem lit.3). In dit hoofdstuk zullen
de eigenschappen van het interferentiepatroon eerst theoretisch beschouwd worden, daarna zullen de redenen aangegeven
worden waarom er nieuwe schakelingen gebouwd zijn voor het
meten van de interferentiepatronen als vervangers van de
"oude" sensors. De opbouw en de eigenschappen van dit nieuwe
systeem voor de interferentiedetectie voIgt daarna als het
belangrijkste onderwerp van dit hoofdstuk.
3.1

Eigenschappen van het interferentiepatroon

In het vervolg zal onderscheid gemaakt worden tussen de DCen de AC-component van het analoge meetsignaal.
De DCcomponent in het interferentiepatroon ontstaat doordat de
modulatiediepte niet exact 1 is. Bij iedere electronische
bewerking van het analoge meetsignaal wordt in principe een
DC component toegevoegd: de output-offset van de betreffende
bewerkingstrap.
De AC-component
is
de
informatiedragende
component in het interferentiepatroon. Merk op dat de ACcomponent ook een frequentie nul kan hebben: als het TCP stil
staat. De grootte van de DC- en de AC-component van het
analoge meetsignaal staat onder invloed van verscheidene
factoren:
1

2 -

3 4 -

De lichtweg voor de door het TCP gereflecteerde
laserstraal is afhankelijk van de afstand tussen de
laserinterferometer en het TCP. Bij een veranderende lichtweg verandert het totale lichtverlies over
deze lichtweg. Aangezien de lichtsterkte van de
referentiestraal constant blijft, is dus de modulatiediepte van het interferentiepatroon afhankelijk
van de afstand tussen interferometer en TCP.
De laserstabilisatie is dusdaning, dat zogenaamde
modesprongen (zie Driessen, lit.l) niet meer voorkomen; de effectieve lichtsterkte van de laser zal
echter nog weI enigzins over de tijd varieren,
onder andere door fluctuaties in temperatuur.
Zowel de fotodiode als de gebruikte versterkers
vertonen
offset-driftverschijnselen,
en
ook
de
versterkingsfactoren vertonen drift.
Als het output-filter dat een van de twee spectrale
componenten van het
laserlicht uitfiltert
(zie
Bloem, lit.3) niet exact de goede hoekverdraafng
heeft, zal ten gevolge van de zogenaamde longitudinale interferentie (zie Driessen, lit.2) de modulatiediepte van het interferentiepatroon sinusvormig
veranderen met de afstand van het TCP tot de
laserinterferometer.
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3.2

De vorige detectors

De voornaamste eigenschap van de "oude" sensors was dat
iedere sensor zelf de gehe1e omzetting verzorgde van 1ichtsterkte naar een TTL-compatible uitgangssignaa1. Dit signaa1
kon dan via een wat 1angere kabe1 naar het punt worden
gevoerd waar beide meetsigna1en samen een digita1e counter
konden aansturen. In het origine1e ontwerp werd het ana10ge
signaa1 van de fotodiode gefi1terd door een hoogdoor1aatfi1ter met een kante1frequentie van 0.3 [Hz]. Dit filter was
bedoe1d om de DC component uit het ana10ge meetsignaa1 te
verwijderen. Hierdoor werd een meetsignaa1 verkregen dat symmetrisch lag ten opzicht. van 0 [V]. waardoor het signaa1
makke1ijk versterkt kon worden.
Door het aanbrengen van dit hoogdoor1aatfi1ter wordt echter
een be1angrijke beperking van het meetbereik geintroduceerd
in het systeem: a1s het TCP z6 1angzaam beweegt dat het interferentiepatroon met een frequentie k1einer dan 0.3 [Hz]
verandert, worden de 1icht-donkerovergangen niet meer gedetecteerd. Voora1 driftbewegingen van het TCP kunnen daardoor
niet gemeten worden. Bovendien werd bij iedere verandering
van de bewegingsrichting van het TCP een meetfout geintroduceerd: bij een verandering van de bewegingsrichting komt de
sne1heid per definitie onder de sne1heid die met 0.3 [Hz]
interferentie overeenkomt.
Bloem (zie 1it.2) heeft daarom geprobeerd het hoogdoor1aatfilter weg te 1aten en een met de hand vast in te ste11en DCcompensatie aan te brengen. Omdat echter voor de verwerking
van het ana10ge meetsignaa1 van de fotodiode een line-receiver in ECL techniek werd gebruikt op een manier waar deze
line-receiver niet voor ontworpen was, 1everden deze pogingen
weinig resu1taat op.
Het leek daarom verstandig om een gehee1 nieuw ontwerp te
maken voor een detectiesysteem dat geen hoogdoor1aat-effecten
had zoa1s de bestaande detectors, en dat toch een betrouwbaar
uitgangssignaa1 kon 1everen dat aan een sne11e TTL-counter
kon worden toegevoerd.
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3.3

De opzet van het nieuwe ontwerp

Het was wenselijk om de "oude" detectors operationeel te
houden
voor
demonstratiedoeleinden
zolang
het
nieuwe
detectiesysteem nog niet gereed was. Daarom moesten aIle
componenten voor het nieuwe systeem opnieuw gekozen worden.
Er waren slechts beperkte metingen mogelijk aan de bestaande
interferometeropstelling: er was nog een HAD-lOOOA fotodiode/OpAmpcombinatie beschikbaar die over was van de bouw van
de laserstabilisatie, maar deze combinatie was niet snel
genoeg
om
het
gewenste
frequentiebereik
te
halen.
Het
snelheidsbereik van de sle4e was slechts klein. (De practisch
te bereiken snelheden lagen grofweg tussen 0.2 en 2 [m/s].)
De sledesnelheden waren bovendien moeilijk te bepalen vanwege
de kleine baanlengte.
Het was op het moment van de keuze voor een nieuwe fotodiode
ook nog niet duidelijk in welke mate de DC-component van het
analoge meetsignaal varieerde ten opzichte van de grootte van
de
AC-component.
De
invloeden van
offset-drift
van
de
fotodiode zelf konden natuurlijk pas beschouwd worden op het
moment dat er een kandidaat-fotodiode gevonden was. Hierdoor
was
het
onzeker
of
een
vaste
DC-compensatie
op
het
meetsignaal voldoende was om het AC-signaal betrouwbaar te
detecteren,
of
dat
een
of
andere
automatische
DCcompensatieschakeling nodig zou zijn.
am de bovengenoemde redenen leek het verstandig om de beide
meetsignalen analoog over de verbindingskabel met de rest van
het systeem te sturen. Hierna kunnen, na een signaalbewerking
en een omzetting naar
twee
TTL-compatible
signalen,
de
digitale counters het meetresultaat naar de hoofdcomputer van
het systeem doorgeven. Door de meetsignalen analoog te houden
kan de DC-compensatie mogelijk gebruik maken van correlaties
tussen de signalen.
Een van de mogelijkheden waaraan gedacht werd is het gebruik
van
het
verschil
van
beide
analoge
meetsignalen:
bij
gelijkwaardige fotodetectors zullen de DC-componenten van
beide meetsignalen sterk overeenkomen. Het verschilsignaal is
daarom
erg
ongevoelig
voor
die
DC-variaties
die
beide
signalen theoretisch in gelijke mate vertonen: vooral die DCvariaties, die veroorzaakt worden door de verplaatsingen van
he t TCP en door var ia tie s i n he t ui tgangsve rmogen van de
laser. Hoe een daarbij passend tweede meetsignaal voor de
richtingsbepaling uit beide meetsignalen afgeleid zou moeten
worden is echter niet duidelijk geworden: de som van beide
analoge
meetsignalen vertoont
de
goede
faserelatie
ten
opzichte van het verschilsignaal, maar wordt juist extra
sterk beinvloed door variaties in de DC-component.
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3.4

Ontwerp en bouw van de ana loge fotodetectors

Zoals in het voorafgaande werd beschreven, was het eerste
element dat nodig was voor het nieuwe detectiesysteem een
schakeling die de omzetting zou verzorgen van lichtsterkte
naar een electrisch signaal. De omzetter moest natuurlijk
voldoen aan de eis van een bandbreedte van 20 [MHz] en verder
was een lineaire relatie tussen lichtsterkte en electrisch
uitgangsniveau gewenst om verdere signaalbewerkingen wiskundig eenvoudig te houden.
Een IC dat zowel een fotodiode als een OpAmp bevat leek de
beste perspectieven te bieden. De uitgang van de OpAmp zou
dan direct op de verbindingskabel naar de overige signaalverwerkingselectronica aangesloten kunnen worden en de lineariteit van de overdracht is (binnen het uitgangsbereik van de
OpAmp) gegarandeerd. Verwacht mag worden dat de fotodiode en
de OpAmp van een dergelijke combinatie door de fabrikant
dusdanig gekozen zijn dat ze goed bij elkaar passen, dus hier
hoeven geen aanpassingsproblemen verwacht te worden. Op deze
manier zou de eigenlijke fotodetector compact gebouwd kunnen
worden.
De sensor die hiervoor werd gekozen is de HFDllOO van EG&G.
Het is een fotodiode-OpAmpcombinatie die speciaal bedoeld is
voor hoogfrequente toepassingen.
De opmerkelijkste eigenschappen zijn de hoge unity gain bandwidth (1.2 [GHz]) en de
hoge slew rate (600 lV/us]) van de OpAmp. De fotodiode heeft
hetzelfde effectieve oppervlak als de SGDlOOA fotodiode en de
HADllOOA fotodiode-OpAmpcombinatie van EG&G, maar heeft geen
"guard ring" (zie b.v. Streetman ,lit.7), wat in theorie een
wat hoger ruisniveau tot gevolg heeft.
Voor de toepassing van dit IC werd een kleine schakeling ontworpen en in tweevoud gebouwd die tot doel had de voedingslijnen voor het IC optimaal te ontkoppelen en het IC zo goed
mogelijk af te schermen tegen storende electromagnetische
invloeden van buitenaf. Ook tegen de invloeden van storend
omgevingslicht op de fotodiode werden maatregelen genomen
door een zwart buisje op de fotodiode te monteren dat niet
loodrecht invallend licht tegenhoudt.
Het schema van de schakeling is getekend in figuur 5.
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Enige opmerkingen ten aanzien van de schakeling van figuur 5:
De 78L08 en 79L08 spanningsstabilisatoren zorgen voor
een betrouwbare voeding van de OpAmp. Merk op dat de
condensator aan de uitgang van de 79L09 veel groter is
dan die bij de 78L08. Deze grote waarde is nodig om
oscillaties van deze component bij nullast te voorkomen.
De zenerdiodes aan de ingang van de voedingslijnen beschermen de spanningsstabilisatoren tegen te hoge ingangsspanningen, en de schottky diodes geven de schakeling bescherming tegen het (per ongeluk) verwisselen van
de positieve en negat.ieve voedingslijn.
De uitgang van de schakeling heeft een uitgangsimpedantie van 50 Ohm en voor de verbindingskabel is een microcoaxiale kabel gebruikt die speciaal voor 50 Ohm afgesloten verbindingen bedoeld is.
Voor de aardleiding van de voeding werd in het oorspronkelijke ontwerp de resterende derde leiding in de voedingskabel gebruikt. Omdat dit een parasitaire aardlus
en daarmee een slechte signaalkwaliteit veroorzaakte is
dit gewijzigd. De mantel van de signaalkabel is nu in
gebruik als aardleiding. Om verdere aardlussen te voorkomen moet de metalen behuizing van de analoge fotodetectoren dan ook geisoleerd van aarde worden gemonteerd.
Vanwege de grote bandbreedte van de HFDIIOO is deze component in de praktijk erg gevoelig voor onvolkomenheden
in het ontwerp van de schakeling, waardoor bijvoorbeeld
terugkoppeling van signalen over de voedingslijnen kan
ontstaan. Om dit soort effecten te voorkomen is een
tweezijdige print gebruikt waarbij aan de componentzijde
de hoeveelheid geaard koperoppervlak maximaal gehouden
is: de engelse term hiervoor is het toepassen van een
"ground plane".
De HFDIIOO bleek opvallend ongevoelig voor de storende
invloeden van TL-licht, ook wanneer dit licht direct op
het
niet
afgeschermde
fotodiodeoppervlak
valt.
De
grafiek van spectrale gevoeligheid van de fotodiode in
de datasheets geeft niet de indruk dat hij
dermate
ongevoelig zou zijn voor TL-licht ten opzichte van de
gevoeligheid voor het rode licht van een Helium-Neon
laser. In de praktijk is het een zeer prettige eigenschap: ook zonder echt optimale afscherming tegen omgevingslicht blijft het 100 [Hz] stoorsignaal dat door de
TL verlichting veroorzaakt wordt zeer klein (zie ook
paragraaf 3.5).
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Door de geometrie van de opstelling komen de verbindingskabels tussen de fotodetectoren en de rest van het
systeem dicht in de buurt van de laser en zijn voeding.
De voeding van de laser bleek een sterke bron van electromagnetische storing, zodanig zelfs dat de signalen
van
de
fotodetectoren
er
vrijwel
onbruikbaar
door
werden.
Na
inspectie van de laservoeding volgde de
conclusie dat de kwaliteit van de verbinding tussen
voeding en laserbuis te wens en overliet. Na een wijziging in de aansluitingen van de voedingskabels naar de
laserbuis en verbetering van de aarding van de gehele
opstelling waren de stoorsignalen die door de laservoeding
veroorzaakt
werden
niet
meer
meetbaar
in
de
uitgangssignalen van de fotodetectoren.
Het printontwerp voor
getoond in bijlage 1.

de

analoge

fotodetectors

wordt

Het bleek dat de schakeling van nature niet stabiel was
bij
de
voor
deze
toepassing
gewenste
bandbreedtes.
Daarom moest de amplitude/fasekarakterestiek aangepast
worden door middel van 'lead'- en/of 'lag'-compensatie.
De HFDllOO biedt een extra mogelijkheid voor frequentiecompensatie door middel van een speciale aansluitpen
("Compensation", pen 8). De datasheets van de HFDllOO
geven geen enkele aanwijzing over het gebruik van deze
aansluiting. Ook de importeur kon hierover geen duidelijkheid verschaffen. Hij kon echter weI het transistorvervangingsschema leveren van de OpAmp van de HFDllOO
leveren. Door vergelijking van dit vervangingsschema met
het schema van een bekende OpAmp (de AD5539) bleek hoe
deze aansluiting gebruikt kan worden: hij kan gebruikt
worden in een schakeling die qua gedrag overeenkomt met
de gebruikelijke 'lead' -compensatie, maar biedt daarbij
(waarschijnlijk) een verbeterde fasekarakteristiek. Een
overzicht van de mogelijkheden voor ' lead' - en ' lag'compensatie worden getoond in figuur 6. Combinaties van
beide compensatiemethoden zijn natuurlijk ook denkbaar.
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Figuur 6:

Een overzicht van de mogelijkheden voor
'lag'-compensatie bij de HFDIIOO.

'lead'·

en

Merk op dat de toepassing van een ' lead' -compensatie leidt
tot een (bij hogere frequenties) wat meer in fase naijlende
versterker,
en
'lag'-compensatie
tot
wat
meer
in
fase
voorijlende versterker. De in figuur 6 gehanteerde benamingen
worden echter consequent gehanteerd in de datasheets die
behoren bij de AD5539 OpAmp waar deze compensatiemogelijkheden duidelijk worden behandeld. Om verwarring te voorkomen
zijn dezelfde benamingen ook hier gehanteerd. Deze benamingen
zullen weI zo zijn gekozen omdat het kleine netwerk dat
bestaat uit Rf parallel aan Cf op zich een in fase voorijlend
netwerk en RI in serie met CI een in fase naij lend netwerk
is.
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3.5

De eigenschappen van de analoge fotodetectors

Gedurende de afstudeerperiode werden enige ma1en wijzigingen
in de compensatie-e1ementen aangebracht om de overdrachtskarakteristiek van de detectors te optima1iseren. De 1aatste
versie is getekend in figuur 5. De keuze van de terugkoppe1weerstand (Rf) bepaa1t enerzijds de 'versterkingsfactor' van
fotostroom naar uitgangsspanning en anderzijds ook de effectieve bandbreedte van de OpAmp in de schake1ing. De 'lead'compensatiecondensator moet steeds aan de waarde van Rf
aangepast worden:
de
tijdcontante
(Rf*Cf)
moet
ongeveer
overeenkomen met de grootste tijdconstante van de overdrachtsfunctie van de OpAm~ bij de gegeven 'versterking'. A1s
Rf te groot is kan alleen 'lag'-compensatie toegepast worden:
de ' lead' -condensator zou dan te klein worden om fysisch
rea1iseerbaar te zijn.
De vakgroep ER is van origine geen vakgroep die vee1 met
hoogfrequente signa1en te maken heeft. A1s gevo1g daarvan is
er ook niet vee1 apparatuur beschikbaar waarmee ana10ge
signa1en in de 20 [MHz] sfeer betrouwbaar geana1iseerd kunnen
worden. De metingen aan de ana10ge fotodetectors zijn uitgevoerd met een 200 [MHz] osci11oscoop en zo goed moge1ijk
afgerege1de probes, respectieve1ijk zo dicht moge1ijk bij de
osci11oscoop met 47 [Ohm] afges10ten kabe1s. Het afrege1en
van de probes gebeurde echter met de door de scoop ze1f
gegenereerde testsigna1en, die 1aagfrequent zijn, zodat het
hoogfrequent gedrag van de probes niet bekend is. Ook het
hoogfrequente gedrag van de 47 [Ohm] metaa1fi1mweerstanden
waarmee de kabe1s werden afges10ten is niet bekend. De to1eranties op de metingen zijn daarom slechts te schatten.
Hier staat tegenover dat zolang beide detectors maar overdrachtsfuncties hebben die goed aan e1kaar ge1ijk zijn, de
fasere1atie tussen beide signa1en correct b1ijft, ondanks
eventue1e afwijkingen van de idea1e overdracht. Deze fasere1atie is de informatiedragende component in de meting.
Enke1e
meetresu1taten
zijn
weergegeven
op
de
vo1gende
pagina's. Dit om een indruk te geven van de eigenschappen van
de ana10ge
fotodetectors en de uitgangssigna1en die zij
produceren in de 1aserinterferometeropste11ing. De meetresu1taten zijn goed reproduceerbaar, maar de amp1itudevariaties
die in de praktijk optreden bij bewegingen over de volle
weg1engte zijn erg afhanke1ijk van twee zaken:
1 2 -

De nauwkeurigheid waarmee de opste11ing is uitge1ijnd.
De nauwkeurigheid waarmee het po1arisatiefi1ter. dat de
longitudina1e interferentieverschijnselen moet elimineren, is gepositioneerd.
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1 -

Opste11ing: De 'kale' interferometer,
zonder vo1gsysteem.
Inste11ing van de fotodetector:
Rf
470 [kOhm]
R1 - 1.5 [kOhm]
C1 < 1 [pF] (trimcondensator op minima1e waarde:
dit b1eek genoeg voor stabi1iteit.)
AC-signaa1: 0.45 [Vtt] (± 5% a 10%)
Bandbreedte (3 [dB]) van de detector: 1.5 [MHz].

2 -

Opste11ing: De 'kale' interferometer,
zonder vo1gsysteem.
Inste11ing van de fotodetector:
Rf
270 [kOhm]
R1 - 1.5 [kOhm]
C1 < 1 [pF] (a1s bij 1)
AC-signaa1: 0.35 [Vtt] (± 5% a 10%)
Bandbreedte (3 [dB]) van de detector:

2.5 [MHz].

Worden deze beperkte meetresu1taten met betrekking tot de
bandbreedte theoretisch geextrapo1eerd om een bandbreedte van
20 [MHz] ter verkrijgen, dan resu1teert dit in een gewenste
waarde voor Rf van rond de 30 [kOhm]. Gezien de onnauwkeurigheden in de metingen van de bandbreedte bij de gegeven
opste11ing is Rf wat k1einer genomen: 22 [kOhm] (metaa1fi1mweerstand, to1erantie 1%). Weerstanden van 27 [kOhm] waren
slechts verkrijgbaar in de vorm van koo1weerstanden met to1eranties van 5%. Deze grote to1eranties 1eken niet wense1ijk,
gezien de vereiste overeenkomst van de eigenschappen van de
beide ana10ge fotodetectors. Bovendien produceren koo1weerstanden meer ruis dan metaa1fi1mweerstanden.
3 -

Opste11ing:

de

'kale' interferometer,
zonder vo1gsysteem.
Inste11ing van de fotodetector:
Rf
22 [kOhm]
R1 - 1.5 [kOhm]
C1 < 1 [pF] (a1s bij 1)
AC-signaa1: 20 [mVtt] (± 5% a 10%)
Geschatte gemidde1de ruisspanning: 2 [mVtt].

Beide 1aserspots die samen het interferentiepatroon vormen
hebben een diameter van ongeveer 5 [mm]. Het effectieve
opperv1ak van de fotodiode heeft een diameter van 2.5 [mm].
Door een focusserende lens voor de fotodiode te p1aatsen kan
de hoevee1heid 1aser1icht die op het effectieve opperv1ak
va1t sterk worden vergroot. Zou het effectieve opperv1ak van
de fotodiode exact in het brandpunt van deze lens 1iggen, dan
zou ook
de
uit1ijning van de
twee
1aserbunde1s minder
kritisch worden: ze worden beide tach in het brandpunt van de
lens gefocusseerd. Dit 1aatste is echter vrijwe1 onmoge1ijk:
omdat het opperv1ak van de fotodiode beschermd wordt door een
1ichtdoor1atend venster is het niet moge1ijk te bepa1en of de
door het venster opnieuw gebroken 1ichtbunde1s inderdaad
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precies op het fotodiodeoppervlak worden gefocusseerd. De
vergroting van de hoeveelheid licht die op het effectieve
oppervlak van de fotodiode valt is echter weI duidelijk
meetbaar.
4 -

Opstelling:

De 'kale' interferometer,
zonder volgsysteem.
Een focusserende lens maximaliseert de
hoeveelheid laserlicht op de fotodiode.
1nstelling van de detector: als bij 3
AC-signaal: 60 [mVtt] (± 5% a 10%)
Geschatte gemiddelde !uisspanning: 2 [mVtt] (±10%).

De signaal-ruisverhouding is hier dus verbeterd ten opzichte
van geval 3.
Worden nu de optische componenten van het volgsysteem aan de
opstelling toegevoegd (zie figuur 18), dan is het signaal dat
terugkeert van het Tep naar de interferometer aanzienlijk
zwakker dan in het geval van de 'kale' interferometer. Dit is
zelfs zo erg dat het 'op het oog' uitrichten van de referentiestraal met de van het TCP terugkerende straal bemoeilijkt
wordt door omgevingslicht en door het optreden van een parasitair effect in de halfdoorlatende spiegel (zie figuur 7).

Figuur 7a:

De praktische uitvoering van een halfdoorlatende
spiegel.
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Figuur 7b:

Een parasitair optisch effect aan de halfdoorlatende spiegel van de interferometer.

De in de praktijk gebruikte halfdoorlatende spiegels bestaan
uit een glazen kubusje waarbij een van de diagonaalvlakken de
hal f door 1 ate n dee i g ens c hap pen he eft ( fig. 7 a). Eeng e dee It e
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van het 1icht uit de laser ref1ecteert aan de glasopperv1akken van de ha1fdoor1atende spiegel en vormt, na weer weerkaatst te zijn aan de ha1fdoor1atende spiegel, een 1ichtbundel die in dit geva1 voor het oog deze1fde 1ichtsterkte heeft
a1s de 1ichtbunde1 die terugkeert van het TCP (fig.7b).
Toevoeging van een focusserende lens voor de fotodiode heeft
in dit geva1 weinig effect: het DC-niveau neemt duide1ijk
toe, maar het AC-niveau verandert niet merkbaar. Het verschi1
tussen verandering van het DC-niveau en dat van het AC-niveau
is te verk1aren uit het feit dat bij toevoeging van de
focusserende lens de 'valse' 1ichtbunde1 ook op de fotodiode
gefocusseerd wordt. Deze vertoont echter geen interferentiepatroon en draagt dus a11een bij aan het DC-niveau.
Het
optreden
van
derge1ijke
'valse'
ref1ecties
kan
tegengegaan worden door aanbrengen van speciale coatings op
de glasopperv1akken. A1s de coatings goed afgestemd zijn op
de golf1engte van het 1aser1icht worden deze ref1ecties sterk
onderdrukt. Dit resu1teert in k1einere 1ichtver1iezen in de
voortp1antingsrichting, wat gunstig is voor de signaa1sterkte
(zie ook hoofdstuk 6).
De 1ichtbunde1 die van het TCP terugkeert na twee maa1 door
het vo1gsysteem gegaan te z1Jn, heeft op het oog wat minder
fraaie eigenschappen dan bij de 'kale' interferometer. Dit is
misschien a1s vo1gt te verk1aren. De ha1fdoor1atende spiegel
voor het vo1gsysteem is vrij klein. Daardoor, en door de
minima1e afmetingen van de afbuigspiege1, is het nodig om de
heen- en de teruggaande 1ichtstraa1 bijna te 1aten over1appen. A1s bij een retroref1ector de inkomende en de teruggekaatste 1ichtstraa1 e1kaar bijna over1appen, worden ze dicht
bij het centrum van de reflector weerkaatst. Daarbij is de
kans groot dat overgangs1ijn tussen twee spiege1v1akken de
1ichtbunde1 snijdt. De 1ichtbunde1 wordt dan gedee1te1ijk
door de ene spiegel en gedee1te1ijk door de andere spiegel
geref1ecteerd. Dit heeft moge1ijk negatieve effecten op de
coherentie van de 1ichtbunde1.
5 -

Opste11ing:

De interferometer met de optische componenten van het vo1gsysteem (zie figuur 18).
Inste11ing van de detector: a1s bij 3
AC-signaa1: 8 [mVtt] (± 5% A 10%)
Geschatte gemidde1de ruisspanning: a1s bij 4.

Het omgevings1icht (TL) in het 1aboratorium geeft een 100
[Hz] stoorsignaa1 op de fotodiodes. A1s het 1icht in het
gehee 1 nie t af ge s che rmd word t , kan he t resu1 te ren in een
signaa1amp1itude van 5 [mV]. Bij de geintegreerde opste11ing
van interferometer en vo1gsysteem is een derge1ijk stoorniveau van de ze1fde orde van grootte a1s het meetsignaa1.
Daarom moet in dat geva1 zeker het omgevings1icht goed worden
afgeschermd. Dit is in de opste11ing gerea1iseerd door over
de interferometer een 1ichtafschermende kast te p1aatsen. De
24

kast is van binnen zwart gemaakt en heeft slechts een kleine
opening waardoor de lichtstralen van en naar het volgsysteem
de kastwand kunnen passeren. Daarnaast zijn (zoals eerder
werd vermeld) de fotodiodes zodanig in de detectorbehuizingen
gemonteerd dat niet-loodrecht invallend licht geweerd wordt.
Zodra er de mogelijkheid is om de werkelijke overdrachtsfunctie van de analoge fotodetectors rond 20 [MHz] te meten, kan
de waarde van Cl aangepast worden om een optimale overdracht
te verkrijgen.
Om deze overdracht te meten is een lichtstraal nodig die
lichtsterkteveranderingen . kan vertonen met een frequenties
tot ongeveer 50 [MHz]. Een dergelijke lichtstraal kan het
beste gegenereerd worden met de laserinterferometer zelf. Er
is dan een snellere actuator voor de TCP-tripel nodig (zie
ook hoofdstuk 6). Deze oplossing heeft het voordeel dat later
de complete signaalverwerking voor de interferometer en ook
het volgsysteem getest kunnen worden bij
aIle snelheden
waarvoor ze ontworpen zijn. De grenzen van de mogelijkheden
van het systeem kunnen bepaald worden door het TCP hogere
snelheden te geven dan waarvoor het systeem ontworpen is.
Op dit moment is de waarde van Cl zodanig dat de detector
stabiel is en de vereiste bandbreedte bereikt wordt.
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3.6

De signaalverwerking voor de laserinterferometer

Uit de metingen aan de analoge fotodetectoren in de laserinterferometeropstelling werd de conclusie getrokken dat een
voor elke analoge fotodetector vast ingestelde DC compensatie
voldoende zou moeten zijn om twee signalen te krijgen die
over het hele meetbereik van de interferometer elk door
middel van een comparator in een TTL-compatible signaal
omgezet
zouden kunnen worden.
Een goed ontworpen linereceiver schakeling zou de signaalleiding van een analoge
fotodetector correct met 50 [Ohm] af moeten sluiten, het
meetsignaal liefst moeten versterken en een DC compensatie
moeten verzorgen, zodat net resulterende signaal zo symmetrisch mogelijk rond het nulniveau zou komen te liggen.
Ook deze line-receiver moet natuurlijk gaan voldoen aan de
vereiste bandbreedte van DC tot 20 [MHz]
De comparator moet
z6 snel zijn dat toleranties op de propagation delay tijden
geen significante invloeden zullen kunnen hebben op de faserelatie tussen beide meetsignalen. Liefst zullen de comparators een hoeveelheid hysterese moe ten hebben die nauwkeurig
ingesteld kan worden. Door hysterese kan de gevoeligheid voor
ruis en storingen verminderd worden. De hysteresefactoren van
beide comparators moe ten nauwkeurig overeenkomen om de faserelatie tussen beide meetsignalen zo goed mogelijk te behouden. Een principeschakeling wordt getoond in figuur 8.

TTL OUTPUT

ICI + FI
IC2
IC3

HFDIIOO
Snelle OpAmp
Snelle comparator

Figuur 8: De principeschakeling voor de omzetting van lichtsterkte naar TTL-compatible uitgangssignaal voor de
digitale counters van de interferometer.
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3.6.1

De line-receivers

Een geschikte OpAmp voor het ontwerp van een derge1ijke 1inereceiver
leek
de
AD5539
(een verbeterde
versie
van
de
NE5539). In de uitgebreide datasheets die bij dit IC ge1everd
worden stonden enige aanwijzingen met betrekking tot hoogfrequent ontkoppe1ing van de voedingsaans1uitingen. Ook werden
enige standaard schake1ingen getoond met verme1ding van hun
karakteristieke eigenschappen.
Een van deze standaardschake1ingen is getekend in figuur 9.
Het is een versterker met offset rege1ing voor 75 [Ohm]
systemen die af te rege1en is op een bandbreedte van 20
[MHz]. In figuur 10 is de overdrachtskarakteristiek weergeven
die de standaardschake1ing uit figuur 9 vo1gens de datasheets
van de AD5539 heeft. bij verschi11ende waarden van de trimcondensator (Cf). Deze schake1ing moest worden aangepast voor
het gebruik in het 50 [Ohm] detectorsysteem, waarbij de overdrachtskarakteristiek zo goed moge1ijk ge1ijk zou moeten
b1ijven.

Figuur 9:

Een standaardtoepassing van
bijbehorende datasheets.
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Figuur 10:

De overdrachtskarakteristiek van de schake1ing
uit figuur 9.
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Voor de aanpassing van de standaardschake1ing uit figuur
wordt eerst de principeschake1ing uit figuur 11 beschouwd.

Yr.,

>-41--_

Vi

9

VU

Figuur 11: Principeschake1ing van de line-receiver.
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(onder aanname van een idea1e OpAmp):
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Door a11e weerstandswaarden van de standaardschake1ing met
deze1fde factor te verk1einen kan de schake1ing in theorie
aangepast worden voor 50 [Ohm]
systemen zonder de overdrachtsfunctie
te veranderen:
a1s
de
versterking
ge1ijk
b1ijft, b1ijft de bandbreedte dat ook. Het b1eek nodig de
offset rege1ing wat te wijzigen om het rege1bereik groot
genoeg te maken voor deze toepassing.
Het resu1taat is
getekend
in
figuur
12.
In theorie
zou deze
schake1ing
deze1fde
overdrachtskarakteristiek
moeten
hebben
a1s
de
schake1ing van figuur 9. Voor zover meetbaar hebben beide
schake1ingen inderdaad zo goed a1s identieke overdrachtsfuncties.
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Figuur 12:

De line-receiver schakeling.
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3.6.2

De comparators

Een voor het detectiesysteem geschikte comparator leek de
AM686 Voltage Comparator. De opvallendste eigenschappen zijn:
in/output propagation delay-tijden van maximaal 15 [ns] en de
aanwezigheid van complementaire TTL-uitgangen met delay-tijd
verschillen van maximaal 2 [ns] tussen de twee uitgangen.
Bovendien was deze comparator direct verkrijgbaar in het
magazijn van de Faculteit der Elektrotechniek van de TUE.
In de datasheets van de AM686 wordt uitgebreid aandacht geschonken aan de storingsgevoeligheid van het IC. Deze storingsgevoeligheid
is
het
gevolg
van
de
enorme
interne
ve r s te rk ing van de AM6 86, gecomb i nee rd me t de grote bandbreedte. Vooral terugkoppeling van de uitgangssignalen naar
de ingangslijnen kan al zeer snel tot instabiliteiten leiden.
De steile flanken van de TTL uitgangspoorten beinvloeden
name 1 ij k al sne 1 de gevoe 1 ige i ngangen. Toep as sing van een
'ground plane' is hier dan ook vrijwel een vereiste. Daarnaast kan de toepassing van een kleine terugkoppelcondensator
de stabiliteit gunstig beinvloeden.
In de praktijk bleek bovendien dat de AM686 geen signaalleidingen aan zijn uitgangen verdraagt die langer z~Jn dan
enkele centimeters. Reflecties aan de uiteinden van deze signaallijnen zijn waarschijnlijk de reden dat de comparator
hoogfrequent gaat oscilleren als de uitgangsleidingen te lang
worden. Een digitale buffer in snelle TTL-logica vormt voor
dit probleem de oplossing. Als voor deze buffer een versie
gebruikt wordt met een open collector-uitgang kan de pull-up
weerstand aan het andere einde van de verbindingslijn met de
digitale counters geplaatst worden, waardoor ook hier de kans
op ongewenste terugkoppelingen verminderd wordt. Open collector drivers zijn principieel langzamer dan normale TTL poorten, en dus zullen deze drivers zorgvuldig moeten worden
gekozen. Niet aIleen de propagation delay tijd van de driver
is van belang, maar ook de delay die veroorzaakt wordt door
de parasitaire capaciteit van de pull-up weerstand. Veruit de
beste oplossing is de toepassing van 74F3037 line drivers.
Deze extreem snelle drivers voor belastingen tot 30 [Ohm)
waren niet binnen korte tijd beschikbaar. Als voorlopige
oplossing zijn 74LS16 drivers gemonteerd.
De AM686 biedt de mogelijkheid om de comparator een goed te
beheersen hoeveelheid hysterese te geven, zonder daarbij de
responsiesnelheid van de comparator in ongunstige zin te belnvloeden. Door de stuurspanning voor deze hystereseregeling
voor beide comparatoren gelijk te maken kan een betrouwbare
hysteresefactor toegevoegd worden met de garantie dat de
hysteresefactoren van beide comparatoren nauwkeurig overeenkomen.
De
resulterende
comparatorschakeling
volgende pagina: figuur 13.
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Ingangsspanning
Hysterese-bepa1ende spanning
Buffer/Driver in sne11e TTL-1ogica

Figuur 13: De comparatorschake1ing voor de 1aserinterferometer.
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Ook bij een zorgvuldig gebouwde en afgeregelde opstelling
bleken er soms nog kortstondige oscillaties op te treden aan
de ui t gangen van de AM6 8 6 compara toren. Nab e 5 tude ring van
wat extra informatie over de specifieke eigenschappen van
deze component bleek dat het volledig achterwege blijven van
oscillaties aIleen gegarandeerd kan worden als het ingangssignaal rond de nuldoorgang een minimale slew rate vertoont.
Bij de laserinterferometer kan echter een willekeurig kleine
slew rate optreden als het Tep bijna stil staat.
De AM686 biedt echter een extra mogelijkheid: de Latch Enable
ingang die in het hierv66r besproken ontwerp wordt gebruikt
voor het veroorzaken van hysterese, kan ook anders gebruikt
worden. Zolang LE (TTL) hoog is, kunnen de uitgangen van de
AM 6 8 6 n i e t van wa a r d eve ran d ere n . AIs LEn 00 it I an g e r I a a g
wordt dan de propagation delay tijd van de comparator (9 [ns]
voor
de DIL-versie), kunnen veranderingen aan de uitgangen
nooit
via
terugkoppeling
op
de
ingangen
oscillaties
veroorzaken.
Het genereren van pulsen met een pulsduur die kleiner is dan
9 [ns] bleek niet mogelijk met de beschikbare functiegenerators. Met een eenvoudige monostabiele flipflop kunnen echter
de flanken van het uitgangssignaal van een functiegenerator
omgezet worden in bruikbare pulsen. Oscillaties treden nu
inderdaad niet meer op. Het is het beste om deze latch
functie synchroon te laten lopen met de klok van het countersysteem, of zelfs deze latch functie te integreren met het
counterontwerp (zie ook bijlage 5).
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De drie samenstellende componenten van een volledige detector
die de lichtsterkte van een interferentiepatroon omzet in een
TTL-compatible
uitgangssignaal
werden
eerst
als
kleine
gescheiden schakelingen opgebouwd en getest.
Voor iedere
schakeling moest een zorgvuldig ontworpen printje gemaakt
worden vanwege de hoge eisen die gesteld worden aan afscherming en ontkoppeling van
signaalresp.
voedingslijnen.
Iedere print werd bovendien voorzien van een afschermend
blikken "doosje" en aIle in- en uitgaande leidingen werden
uitgevoerd in hoogfrequent afgeschermde kabels.
Toen
bleek
dat
detector,
line-receiver
en
comparator
inderdaad samen konden functioneren, werd een nieuwe print
ontworpen. Deze print was bedoeld om beide signaalverwerkingsschakelingen te bevatten. De print was verder ontworpen
op Euro-card formaat en geschikt om zijn voeding te betrekken
uit de standaard plus en min 15 Volt aansluitpunten van de
LabBus standaard voor 19-inch racks. AIle overige aansluitingen werden uitgevoerd op het bijbehorende frontpaneel:
Twee maal een driepolige DIN-plug voor de voeding
van een analoge fotodetector.
Twee maal een BNC-plug voor aansluiting van de signaalleiding van een analoge fotodetector.
Twee maal twee BNC-pluggen voor de complementaire
uitgangen van beide comparatoren.
Het printontwerp wordt behandeld in bijlage 3.
Na de montage van aIle componenten en aansluitingen op deze
print werden de laatste optimalisaties uitgeprobeerd, waarna
de
afsluitende
metingen aan het
systeem gedaan werden.
Hieruit volgden onder andere de meetgegevens van de analoge
fotodetector, zoals die beschreven werden in paragraaf 3.5.
Opvallend
is
dat
het
AC-signaal
versterkt
wordt
zoals
verwacht, maar dat het ruisniveau minder dan evenredig met
het AC-niveau lijkt toe te nemen. Dit zou in werkelijkheid
ook inderdaad het geval kunnen zijn: de bandbreedte van de
line-receivers is vrij nauwkeurig 20 [MHz] terwijl de bandbreedte van de analoge fotodetectors niet bekend is, maar
zeker groter dan 20 [MHz]. De toepassing van deze linereceivers kan dus in theorie de signaal-ruisverhouding verbeteren.
Ook hier zullen nauwkeurige metingen onder betere
omstandigheden meer inzicht kunnen verschaffen.
Om de digitale pulsen te tellen is een microprocessorsysteem
in ontwikkeling dat voorlopig gebruik maakt van twee 74LS2000
counters (zie Huyben, lit.G). Deze counters bezitten voor dit
doel zeer bruikbare eigenschappen, maar hebben het nadeel dat
ze slechts pulsen kunnen tellen bij pulsfrequenties tot 5
[Mhz]. In bijlage 5 zijn enkele ideeen uitgewerkt met betrekking tot het ontwerp van een gelijksoortige counter die weI
bij de vereiste 20 [Mhz] pulsfrequenties kan werken.
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De counter die door v.Gisbergen is ontworpen en gebouwd is
niet geschikt voor toepassing in deze laserinterferometer. De
counter
is
namelijk
een
zogenaamde
'Single
Count
Mode'
counter.
Een 'Single Count Mode' counter telt op een soort flank van
een van de ingangssignalen, bijvoorbeeld op de opgaande flank
van ingangs s ignaal A. De rich t ing waar in ge te 1 d wo rd t hangt
af van de waarde van he t ande re ingangs s :f..gnaal (B). Al s he t
rcp tot stilstand komt in een positie waarbij het analoge
signaal A ongeveer nul is, zal door ruisinvloeden het digitaIe signaal A op en neer blijven springen, bij gelijkblijvende
waarde van B (een vaak voorkomende situatie).
Een 'Single Count Mode' counter zal in dit geval bij iedere
flank van A in dezelfde richting tellen: de inhoud van de
counter zal hoe langer hoe. meer gaan afwijken van de oorspronkelijke waarde, terwijl het rcp stil staat. Dit is een
ongewenste situatie.
Een 'Dual Count Mode'
counter telt op iedere opgaande en
iedere neergaande flank van (bijvoorbeeld) ingangssignaal A.
Bij
een
opgaande
flank
van
A
telt
hij
(bijvoorbeeld)
voorwaarts als B hoog is. Bij een neergaande flank telt hij
(in dat geval) achterwaards als B hoog is. Als A op en neer
springt zal deze ' Dual Count Mode' counter dus op en neer
springen tussen twee waarden die slechts een bit verschillen;
a lIe en a 1 s B 66k van waarde gaa t ve randeren kan de c oun te r
verder tellen.
Een bijkomend voordeel is dat het scheidend vermogen van het
systeem verhoogd wordt tot 150 [nm] bij toepassing van een
'Dual Count Mode' counter.
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3.7

Conclusies m.b.t.

de interferentiedetectie

De
belangrijkste
conclusie
die
getrokken kan woren met
be trekking tot de prestaties van het nieuwe detectorsysteem
is dat aangenomen mag worden dat het de vereiste bandbreedte
van DC tot 20 [MHz] inderdaad haal t. (Deze bandbreedte is
echter niet te meten met de bestaande opstelling.) Daarnaast
is bij het nieuwe systeem geen enkel hoogdoorlatend element
in de signaalbewerking opgenomen. Het detectorsysteem voldoet
dus aan alle eisen die er in de specificaties aan gesteld
werden.
Uit de metingen aan de analoge fotodetectors blijkt dat bij
toepasing
ervan
in
een
'kale'
interferometeropstelling
(zonder volgsysteem) de signaal-ruisverhouding goed genoeg is
om een betrouwbare omzetting te kunnen verzorgen naar de TTLcompatible uitgangssignalen voor de digitale counters. Er
zijn geen metingen gedaan aan de driftverschijnselen die
optreden bij de detectors en de signaalverwerking. Uit de
practische ervaring met de schakeling kan echter geconcludeerd worden dat het systeem met de vaste DC-compensatie in
principe toepasbaar is. Hiervoor zal het echter wel nodig
zijn dat de uitlijning van de opstelling zorgvuldig wordt
gehandhaafd en dat longitudinale interferentie wordt vermeden. Waarschijnlijk zal het ook nodig blijken de electronische componenten in thermisch evenwicht te houden met de
omgeving, zodat geen driftverschijnselen in de electronica
optreden. In dat geval zal een zorgvuldig ingestelde vaste
DC-compensatie kunnen voldoen.
Bij toepassing van het volgsysteem neemt de signaal-ruisverhouding drastisch af. Ook hier zijn er geen harde meetresultat en om de volgende beweringen te onderbouwen. Het zijn
slechts
persoonlijke
interpretaties van de
signaalvormen
zoals die op de oscilloscopen verschenen bij het testen van
de detectors. De signaal-ruisverhouding is in principe nog
net groot genoeg om een goede omzetting naar TTL te kunnen
verzorgen. Dit vereist dan wel een in alle opzichten geoptimaliseerde opstelling: inclusief comparatoren die een zorgvuldig
gekozen
hoeveelheid
hysterese
hebben.
nauwkeurig
afgestelde line-receivers en optimale afscherming van het
omgevingslicht.
Geringe afwijkingen in de uitlijning en/of het optreden van
zwakke longitudinale interferentie zal echter al snel de
correcte werking te niet doen.
Daarom zal het voor een
systeem dat in de praktijk toegepast gaat worden hoogstwaarschijnlijk nodig zijn de signaal-ruisverhouding te verbeteren
(zie ook hoofdstuk 6). Het lijkt aannemelijk dat bij een
gebruikersvriendelijk meetsysteem op basis van dit soort
laserinterferometers, bij iedere interferometer een voorziening zal zijn aangebracht die de DC-compensatie (semi)automatisch afregelt op de correcte waarde. Zie bijlage 2 voor
enkele idee en m.b.t. een automatische DC-compensatie.
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Hoofdstuk 4:

Het vo1gsysteem

In hoofdstuk 2 is kort uiteengezet waar het principe van het
vo1gsysteem op berust. Bij de integratie van het volgsysteem
zoals dat door Bloem is gebouwd (zie lit.3) met de interferometeropstelling kwamen enkele problemen naar voren die in dit
hoofdstuk behandeld worden.
4.1

De opste11ing van de tweede ha1fdoor1atende spiegel

In de laserstraal die van het TCP terugkeert naar de interferometer moest een extra "halfdoorlatende spiegel geplaatst
worden om de helft van het licht af te buigen naar de lateraIe fotodiode van het volgsysteem (zie figuur 3). De in de
praktijk gebruikte halfdoorlatende spiegels bestaan, zoals
e erde r ve rme ld, ui teen glaz en kubusj e waarb ij e en van de
diagonaalvlakken de halfdoorlatende eigenschappen heeft (zie
figuur 7a). Doordat de twee glasoppervlakken A en B in de
praktijk nooit parallel zijn lopen de stralen bij de vorming
van de interferentiepatronen niet meer parallel (zie figuur
14). Dit is er de oorzaak van dat de interferentiepatronen
waardeloos worden.
Een oplossing voor dit probleem is het zodanig verplaatsen
van deze tweede halfdoorlatende spiegel dat zowel de heenals de teruggaande lichtstraal er doorheen vallen: beide
lichtstralen krijgen dezelfde hoekafwijking maar in tegengestelde richting. zodat het netto effect nihil is: zie figuur
15. Het grote nadeel is natuurlijk dat de helft van de lichtenergie die oorspronkelijk door het systeem in de richting
van het TCP werd uitgestraald nu wordt weggegooid. De metingen aan de interferentiepatronen bij aanwezigheid van het
volgsysteem zijn met de opstelling van figuur 15 gedaan. Het
totale lichtverlies is echter dusdanig dat bij de detectie
van de interferentiepatronen de signaal-ruisverhouding marginaal wordt (zie hoofdstukken 3 en 5).

••

".
Legenda: z.o.z.
Figuur 14: Verstoring van het interferentiepatroon door de
tweede halfdoorlatende spiegel in de originele
opstelling.
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Legenda bij figuur 14:
F1
F2. F3
81
82
H1, H2

Latera1e fotodiode
Fotodiode voor interferentiepatroon
Referentietripe1
TCP-tripe1
Ha1fdoor1atende spiegel

83
L.ASI!R

%NTI!RfrI!RO- I----+----+-~+--:.---~~~~
MeTI!R
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82:
83:
H2:
F1:
Ai:
Z:

TCP-spiege1
2-assig draaibare spiegel
Ha1fdoor1atende spiegel
Latera1e fotodiode
Actuator van 53
Lichtafscherming (Zwart)

Figuur 15: De nieuwe opste11ing voor de ha1fdoor1atende
spiegel van het vo1gsysteem.
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4.2

De detectorschakeling voor de laterale fotodiode

In de testopstelling voor het volgsysteem (zie figuur 4) werd
een apart apparaat gebruikt voor de eerste bewerking van de
signalen van de 'vier electroden van de laterale fotodiode.
Het was een Model 30A "Displacement Monitor" van United
Detector Technology. De uitgangssignalen van deze "Displacement Monitor" zijn twee spanningen die de positie van de
laserspot als twee afstanden langs de electroden vastleggen.
Deze twee spanningen werden aan de PID-regelaar van het
volgsysteem toegevoerd. Omdat de grootte van deze twee spanningen ook afhangt van de totale hoeveelheid licht op de laterale fotodiode, vormt de lichtsterkte van de laserspot een
van de factoren die de ronogaande versterking van de regellus
bepalen.
Uit de theorie van de laterale fotodiode (zie "Sensoren":
lit.8)
voIgt
eenvoudig hoe
een dergelijke
"Displacement
Monitor" schakeling kan worden gebouwd met behulp van een
stroom-spanningsomzetter voor elk van de electroden en een
verschilversterker voor iedere 'as': zie figuur 16 .

.>--

VIC

.>-_

V'I

Fl:
Bi:
Ii:
Vx:

Laterale fotodiode
Stroom-spanningsomzetter
Verschilversterker
Uitgangsspanning
'X-as'
Vy:
Uitgangsspanning
'Y-as'

Figuur 16: Het principe van een eenvoudige detectorschakeling
voor een laterale fotodiode.
De uitgangsspanningen zl.Jn recht evenredig met de x- en ypositie van de laserspot ten opzichte van het midden van de
laterale fotodiode, maar dit slechts voor kleine uitwijkingen
vanuit dat middelpunt. Na controle bleek dat de "Displacement
Monitor"
exact
dezelfde
schakeling bevat,
met
regelbare
versterkingsfactoren en bovendien een offset-regeling.
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Bij de integratie van het volgsysteem met de interferometeropstelling traden een aantal problemen op die op deze en de
volgende pagina's beschreven worden, samen met de oplossingen
die er voor bedacht zijn.
Allereerst bleek de inwendige versterking van de "Displacement Monitor" niet toereikend om de rondgaande versterking
van de regellus groot genoeg te krijgen voor een goede
werking.
In de
testopstelling van figuur 4 ontvangt de
laterale fotodiode al het licht dat de laser uitstraalt
(afgezien van verliezen). Bij de opstelling samen met de
interferometer is dit nog maar hooguit een achtste deel: de
laserstraal wordt drie maal in tweeen gedeeld voordat hij op
de laterale fotodiode valt, en ook de overige lichtverliezen
zijn zeker niet te verwaarlozen.
Bovendien bleek dat de laterale fotodiode vanwege zijn grote
oppervlak weI vrij gevoelig is voor licht van TL-buizen en
andere optische stoorbronnen, dit in tegenstelling tot de
fotodiodes van de interferometer. Bij deze kleinere signaalsterktes bleek ook dat de invloeden van electromagnetische
storingen duidelijk merkbaar dreigden te worden.
Om deze problemen op te lossen werd besloten een schakeling
te bouwen met vier buffers en twee verschilversterkers die
functioneel overeen zou moeten komen met de schakeling van
figuur 16. Deze schakeling zou dus op exact dezelfde manier
werken als de "Displacement Monitor". Hij zou echter een
inwendige versterking moeten krijgen die groot genoeg is voor
de
toepassing van het volgsysteem in combinatie met de
interferometer.
Bij het ontwerp van deze nieuwe schakeling kwam de mogelijkheid naar voren een verbetering van de detectorfunctie door
te voeren, zoals die voortvloeit uit de theorie van de laterale fotodiode. De theorie zegt namelijk dat de som van de
stromen van beide electroden van een ' as' van een laterale
fotodiode een maat is voor de totaal opvallende hoeveelheid
licht.
Als geldt:
VI

- V2

Vo ...
VI + V2
waarbij

VI:
V2 :

een spanning die recht evenredig is met de ene
electrode van de betreffende 'as'
een spanning die recht evenredig is met de
andere electrode van de betreffende ' as' (en
weI met dezelfde evenredigheidsfactor als bij
VI)
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dan is ' Vo' een spaning die evenredig is met het ' zwaartepunt' van de op de laterale fotodiode vallende hoeveelheid
licht, en is onafhankelijk van de totale op de laterale
fotodiode vallende hoeveelheid licht. Dit zwaartepunt is in
dit geval de positie van de laserspot. Bij deze formule wordt
lineariteit verondersteld. Hij geldt daarom slechts voor een
beperkte afwijking vanuit het middelpunt van de laterale
fotodiode.
Deze wiskundige bewerking is in analoge electronica uit te
voeren door gebruik te maken van som- en verschilversterkers
en delerschakelingen.
Het principeschema
is
getekend
in
figuur 17.

1---"

•
•

Vol

1--" voa

D2

Voi: Uitgangsspanning van een
delerschakeling
Vdi: Verschilspanning
Vs i: Somspaning
Stroom-spanningsomzetter
Bi
Ii
Verschilversterker
Si
Somversterker
Delerschakeling
Di
Figuur 17: Principeschakeling van een, in theorie, lichtsterkteonafhankelijke laserspot-positiebepaling.
In de praktijk zijn analoge delers electronische componenten
die aan grote beperkingen gebonden zij n om goed te kunnen
functioneren. Bij een zorgvuldige keuze van de versterkingsfactoren bleek een schakeling met analoge delers op basis van
twee XR220B Operational Multipliers in de praktijk toepasbaar
te zijn. De nieuwe detectorschakeling voor de laterale fotodiode werd zodanig uitgebreid dat hij functioneel overeenkwam
met de schakeling uit figuur 17.
Om de verschillen in het gedrag van het volgsysteem met en
zonder de aanwezigheid van de analoge delers te bestuderen,
werd de schakeling zo uitgevoerd dat naar keuze de punten
"Vdl" en "Vd2", of de punten "Vol" en "Vo2" als uitgangen van
van de schakeling gebruikt konden worden. Op deze manier
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konden de analoge delers naar believen aan de regellus worden
toegevoegd, of er uit worden weggenomen. De schakeling zonder
analoge delers zal in het vervolg worden aangeduid met de
naam "DMI"; de schakeling met analoge delers met de naam
"DM2" ,
In theorie kan de aanwezigheid van de delers zowel voordelig
als
nadelig
zijn voor het
gedrag van het volgsysteem.
Verschillende effecten spelen een rol en in de praktijk zal
moeten blijken welke daarvan overheersen.
Bij toename van de afstand nemen de lichtverliezen over de
totale lichtweg toe, waardoor de signalen van de laterale
fotodiode zwakker worden. Bij afwezigheid van de delers leidt
dit tot verkleining van de rondgaande versterking bij toename
van de afstand en een vergroting van de rondgaande versterking bij afname van de afstand. Dit zou zich dus in de
praktijk kunnen manifesteren door het instabiel worden van
het systeem bij te grote afname van de afstand en het gebruik
van "DMI" , Het effect wordt door de delers gecompenseerd bij
het gebruik van "DM2".
Bij toenemende afstand tussen het Tep en de interferometer
(met het volgsysteem) zal een gelijke hoekverdraaing van de
afbuigspiegel een steeds grotere verplaatsing van de laserspot op de laterale fotodiode tot gevolg hebben. Hierdoor
ontstaat juist een grotere rondgaande versterking in de
regellus bij toename van de afstand. Dit effect zou zich in
de praktijk kunnen manifesteren door het instabiel worden van
het systeem bij te grote toename van de afstand.
De twee genoemde
meer of mindere
"DMI".

effecten zouden elkaar in theorie dus
mate) kunnen compenseren bij gebruik

(in
van

Bij gebruik van de schakeling "DMI" bleek het volgsysteem te
kunnen functioneren in de opstelling van figuur 4 (de testconfiguratie). Dit is logisch, want het is dezelfde opstelling waarin het volgsysteem met de "Displacement Monitor"
werd getest, en de schakeling "DMI" is gelijk aan de schakeling die in de "Displacement Monitor" aanwezig is. Met de
schakeling "DM2" bleek het volgsysteem in dezelfde opstelling
ook te kunnen functioneren. Significante verschillen in het
gedrag van het volgsysteem bij gebruik van "DMI" of "DM2"
konden bij de (beperkte) experimenten niet worden vastgesteld.
De prestaties van het volgsysteem hangen sterk af van de
afregeling van de rondgaande versterking, waardoor fijngevoelig afstemmen vereist is voordat het systeem behoorlijk
voIgt. Omdat bij iedere wisseling tussen "DMI" en "DM2" de
rondgaande versterking opnieuw afgesteld moet worden, is het
moeilijk om de verschillen in gedrag eenduidig te interpretereno
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Nog enige notities over de experimenten met de opstelling van
figuur 4. Bij het gebruik van "OMl" treedt de theoretisch
mogelijke instabiliteit bij te grote afname van de afstand in
de praktijk inderdaad op. Bij het gebruik van "OM2" lijkt dit
effect onderdrukt te worden, maar vast staat dit niet. Oe
kleine maximale hoekverdraaing maakt het moeilijk om bij
kleine afstanden waar te nemen of het systeem oscilleert of
niet.
Bij te grote toename van de afstand raakt de regelkring op
den duur altijd onderbroken. Of dit veroorzaakt wordt door
optredende instabiliteiten of juist door een te klein wordende rondgaande versterking., vanwege de te grote verzwakking
van de laserbundel, is niet duidelijk.
In de praktijk blijkt verder dat de 100 [Hz] (TL-) component
in de uitgangssignalen van "OMl" duidelijk minder sterk wordt
zodra de regellus van het systeem gesloten is. Aangezien de
bandbreedte van aIle componenten 3 [kHz] of groter is, is dit
ook niet zo verwonderlijk: de invloeden worden door het
systeem gecompenseerd. Aan de andere kant betekent dit dat
het systeem een 100 [Hz] signaal van de laterale fotodiode
staat te compenseren dat in werkelijkheid niet met bewegingen
van het TCP overeenkomt. Zolang daarbij de interferentiepatronen niet beinvloed worden is dat voor de afstandsmeting
niet belangrijk. Het heeft echter bijvoorbeeld weI een negatief effect op de levensduur van de actuatoren van de afbuigspiegel.
In welke mate de toepassing van de analoge delers deze 100
[Hz] component kan verwijderen (dit licht valt egaal verdeeld
op de laterale fotodiode en heeft dus geen invloed op het
zwaartepun t van de to taa 1 opvall ende hoeve e the i d 1 ich t) en
welke invloed dit heeft op de totale eigenschappen van het
volgsysteem is niet duidelijk geworden. Uit de (o.a. vanwege
tij dgebrek) beperkte hoeveelheid experimenten die met het
volgsysteem in de opstelling van figuur 4 en in die van
figuur 18 zijn gedaan, konden geen eenduidige conclusies
getrokken worden. Oi t kwam onder meer vanwege de genoemde
gevoe 1 ighe id voo r de afrege 1 ing van de rondgaande ve r s te rking. Vanwege de afwezigheid van een geschikte mechanische
actuator voor het TCP-tripel kunnen ook aan het volgsysteem
geen eenduidige metingen uitgevoerd worden.
Bij de integratie met de interferometer (zie figuur 18) bleek
het volgsysteem zowel met "OMl" als met "OM2" te kunnen functioneren. Oit is de enige conclusie die uit de experimenten
met de geintegreerde opstelling kan worden getrokken. Oe
kleine maximale draaihoek van de afbuigspiegel beperkt het
bereik waarover het systeem kan volgen ernstig. Oit heeft als
gevolg dat geen informatie is verkregen over het gedrag van
het volgsysteem bij bewegingen van het TCP over wat grotere
afstanden en daarbij eventueel optredende instabiliteiten.
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Om de gevoeligheid voor electromagnetische storingen te verminderen
zijn
de
stroom-spanningsomzetters
dicht
bij
de
laterale fotodiode gemonteerd. De overige electronica kan
hierdoor
probleemloos
aan
het
andere
einde
van
de
verbindingskabel gemonteerd worden, vlak bij de rest van het
volgsysteem.
Het schema en het bijbehorende printontwerp
worden getoond in bijlage 4.
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4.3

Montage van de afbuigspiegel

Voor de integratie met de interferometer moest een tijdelijke
oplossing gevonden worden voor de plaatsing van de afbuigspiegel van het volgsysteem. Hierbij moest aan een aantal
voorwaarden worden voldaan. Om metingen aan de 'kale' interferometer te kunnen blijven doen moest de uitlijning van de
laser over de baan van de slede gehandhaafd blijven. Dit
betekende in de praktijk dat de zware afbuigspiegel naast de
sledebaan gemonteerd moest worden,
en dat er een manier
gevonden moest worden om de lichtstraal na het afbuigen weer
ongeveer evenwijdig aan de baan te krijgen. Dit laatste om de
slede met het 'TCP-tripel' te kunnen blijven gebruiken voor
proeven met het systeem.
Op de eerste plaats bleek het effectieve oppervlak van de afbuigspiegel te klein te zijn om zowel de heen- als de
teruggaande lichtstraal op te vangen. Beide stralen mogen
elkaar namelijk niet overlappen, aangezien dan door terugkoppeling van licht in de laserbuis de stabilisatie van de laser
niet meer goed werkt. Ook bij de werking van een retroreflector mogen vraagtekens gezet worden als de lichtstraal op het
snijpunt van de drie spiegelvlakken invalt. Door de klemring
te verwijderen waarmee de afbuigspiegel op zijn plaats gehouden werd, is de effectieve diameter van de afbuigspiegel met
ongeveer 2 [mm] vergroot. Dit bleek net genoeg om de spiegel
beide lichtstralen te laten bevatten. De spiegel blijft op
zijn plaats door hem in te klemmen in de binnenste ring van
zijn cardanische ophanging. Hierbij kan echter niet meer
gegarandeerd worden dat het spiegelvlak exact in het kruispunt van beide
rotatieassen ligt,
waardoor
in principe
grotere meetfouten bij de interferometer ontstaan. Omdat het
ging om een experimentele opstelling is dit eenvoudig voor
lief genomen: tijdens dit afstudeerproject ging het er voornamelijk om aan te tonen dat een laserinterferometersysteem
kon voldoen aan de snelheidseisen voor een robotmeetsysteem,
in combinatie met de vereiste nauwkeurigheid.
Vanwege de beperkte draaihoek van de gebruikte afbuigspiegel
gaf ook de mechanische opstelling de nodige problemen. Een
tijdelijke oplossing werd gevonden door het in gebruik nemen
van een grote extra spiegel die de door de afbuigspiegel
gereflecteerde lichtstralen van en naar het TCP weer in het
verlengde van de interferometeropstelling brengt. Zo kan de
slede met het TCP-tripel weer gebruikt worden. Voor deze
spiegel is een oude scheerspiegel gebruikt, die optisch verre
van zuiver is, maar die in ieder geval groot genoeg is om
onder alle afbuighoeken de lichtstralen op te vangen. Dit
laatste is belangrijk omdat de hele opstelling in een ruimte
staat waar ook andere medewerkers aan andere opstellingen
metingen uitvoerden. Er moet zoveel mogelijk voorkomen worden
dat zij gestoord worden door laserstralen die op ongecontroleerde momenten door
de
laboratoriumruimte
schijnen.
De
resulterende opstelling is getekend in figuur 18.
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54:

De grote extra afbuigspiegel.
Voor de overige componenten:
zie de legenda bij figuur 14.

Figuur 18: De resulterende opstelling van de hoofdcomponenten
na integratie van volgsysteem en interferometer.
Merk op dat de opstelling van de tweede halfdoorlatende
spiegel voor het volgsysteem enigzins anders is dan eerder
werd getoond in figuur 15. Het heeft voor de werking van het
geheel geen effect. Bij de interferometer is een extra spiegeltje toegevoegd om de lichtstralen die het tweede interferentiepatroon vormen samen zodanig af te buigen dat zij aan
de tweede analoge fotodetector kunnen worden toegevoerd.
Omdat de opstelling is opgebouwd zoals aangegeven in figuur
18 kan de uitlijning van de laserinterferometer in de proefopstelling intact blijven bij het aanbrengen van het volgsysteem. Als de componenten H2. Z en 54 weggenomen worden is
weer de 'kale' interferometer over. Hierdoor is het vrij eenvoudig om bijvoorbeeld de analoge fotodetectors te testen
onder
de
wat
gunstiger
omstandigheden die
optreden bij
afwezigheid van H2. De combinatie H2. 53
54 is in de praktijk niet nauwkeurig genoeg uit te richten voor het gebruik
in combinatie met de interferometer als het volgsysteem niet
actief is. H2 en Z zijn in feite ingebouwd in, respectievelijk deel van de optisch afschermende kast voor de laterale
fotodiode Fl.
I

45

4.4

De eigenschappen van het volgsysteem

Na de integratie van het volgsysteem met de interferometer is
geprobeerd een indruk te krij gen van de prestaties ervan
onder deze nieuwe omstandigheden. Hierbij werden weer belemmeringen ondervonden die voortvloeiden uit de beperkte mechanische mogelijkheden van de opstelling. Afhankelijk van de
uitlijning van de spiegels H2. 53 en 54 uit figuur 18 heeft
het volgsysteem een bereik dat maximaal overeenkomt met ongeveer een halve meter weglengte voor de slede. De door de
slede te bereiken snelheden zijn over een dergelijke korte
afstand dermate klein en niet reproduceerbaar dat er nauwelijks een betrouwbare indruk verkregen kan worden over de
prestaties van het systeem.
Door de slede met de hand te bewegen kunnen vrij grote, niet
reproduceerbare versnellingen aan de slede gegeven worden.
Deze worden door het volgsysteem goed gevolgd, voor zover dit
althans te controleren valt. De grootte van de afwijkingen in
de uitlijning van referentiestraal en gereflecteerde straal
bij versnellingen van het TCP. kon niet gemeten worden. Het
is hierdoor niet duidelijk geworden bij welke bewegingen van
het TCP het interferentiepatroon nog betrouwbaar blijft.
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4.5

Mogeli1ke verbeteringen aan het volgsysteem

Het is duide1ijk geworden dat de gebruikte tweeassig draaiende afbuigspiege1 een vee1 te klein bereik heeft om in de
praktijk toepasbaar te zijn. Eenassig draaiende spiege1s zijn
echter commerciee1 verkrijgbaar.
De aandrijving van deze
nauwkeurige en zeer sne11e spiege1s berust in het a1gemeen op
het principe van de galvanometer. Hierbij is ook nog een
grote uits1ag moge1ijk (tot 45 graden mechanische rotatie: 90
graden optisch). Bij het gebruik van eenassig draaiende spiegels is het bovendien moge1ijk om een compacte opste11ing van
het systeem te verkrijgen. In figuur 19 is dit weergegeven.
Hierbij kan de 1aserstraal het afbuigsysteem uitkomen in een
richting die evenwijdig is aan de inva11ende 1ichtstraa1. Dit
is gunstig a1s meerdere interferometers dicht bij e1kaar
opgeste1d moe ten worden.

Ai

n

Ie.

INTI!R~I!RO- t--~~---+-...,

Ml!TI!R

+

L.ATI!RAl-1!

~OTOCIOOI!

Si
Ai
Figuur 19

Eenassig draaibare spiegel
Actuator van Si

De opste11ing van het afbuigsysteem bij de
toepassing van twee eenassig draaiende
spiege1s.
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Om de lichtverliezen te beperken is het in theorie mogelijk
om de
laterale
fotodiode
een dubbele
functie
te
laten
vervullen. Hierbij wordt de tweede halfdoorlatende spiegel
voor het volgsysteem overbodig.
Door een snelle laterale
fotodiode op de plaats van een analoge detector te monteren
kan deze zowel het interferentiepatroon detecteren als de
positieinformatie voor het volgsysteem leveren. De opstelling
is getekend in figuur 20.
Enige problemen zijn hierbij weI te verwachten. Allereerst
rijst
de
vraag
of
er
laterale
fotodiodes
bestaan
die
frequenties van 20 [MHz] kunnen detecteren. Daarnaast is het
effect dat de referentiestraal heeft niet duidelijk. Zolang
de regellus niet gesloten is, valt aIleen de referentiestraal
op de laterale fotodiode. Als de door het Tep gereflecteerde
straal gaat afwijken van de positie van de referentiestraal,
komen er twee lichtspots op de laterale fotodiode.
Omdat uit de signalen van de laterale fotodiode de positie
van het
zwaartepunt van al het
opvallende
licht wordt
bepaald, zal de verplaatsing van de gereflecteerde straal weI
detecteerbaar zijn, maar of daar speciale maatregelen voor
genomen moeten worden is nog niet duidelijk. In ieder geval
zullen
positie-informatie
en
interferentie-informatie
gescheiden moe ten worden, bijvoorbeeld met behulp van analoge
delers.

TCP

....TANDS- ~-_-"l~'"

.-TIN.

FI
F2
Figuur 20

Laterale fotodiode
Analoge fotodetector

Het gebruik van de laterale fotodiode voor twee
functies tegelijkertijd.
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Hoofdstuk 5:

Conclusies

I n h 0 0 f d stu k 3 is a an get 0 0 n d d a t a a n g e nom en mag w0 r den d a t
het nieuwe detectiesysteem voor de interferentiepatronen de
vereiste bandbreedte van DC tot 20 [MHz] haalt. Daarnaast is
bij het nieuwe systeem geen enkel hoogdoorlatend element in
de signaalbewerking opgenomen. Het detectorsysteem voldoet
dus aan alle eisen die er in de specificaties aan gesteld
werden.
In hoofdstuk 4 is uiteengezet dat de combinatie van het volgsysteem met de interferometer inderdaad mogelijk is. Hierbij
wordt de modulatiediepte van de interferentiepatronen echter
negatief beinvloed. De signaal-ruisverhouding van de signalen
uit de analoge fotodetectors wordt dusdanig dat de omzetting
naar TTL-compatible signalen in principe nog wel mogelijk is
bij gebruikmaking van een vaste DC-compensatie, maar voor
toepassing in een nauwkeurig meetsysteem zal de signaalruisverhouding verbeterd moeten worden om de foutenkans te
verkleinen.
Het principe van het gebruikte volgsysteem is bruikbaar in
combinatie met de interferometer. De gebruikte afbuigspiegel
heeft echter een veel te kleine maximale uitslag. Het effectieve oppervlak van de spiegel is minimaal.
De werkelijke prestaties van de interferometer en het volgsysteem konden niet gemeten worden omdat er geen mechanische
actuator beschikbaar was die een (reproduceerbare) beweging
kon uitvoeren die de maximaal door de interferometer te
detecteren snelheid bereikte.
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Hoofdstuk 6:

Aanbevelingen

Om de kans op fouten te verkleinen bij de omzetting van
lichtsterkte naar TTL-signaal zal de signaal-ruisverhouding
moeten worden verbeterd. De signaalsterkte wordt groter bij
een grotere lichtintensiteit van de interfererende lichtstralen. Een mogelijkheid om de lichtsterkte van beide lichtstralen te vergroten is het verhogen van het door de laser uitgestraalde vermogen. Dit uitgangsvermogen is echter op dit
moment 0.5 [mW]. Dit is het grootste vermogen dat gebruikt
mag worden zonder extra maatregelen in de omgeving zoals
waarschuwingsborden en veiligheidsbrillen.
Door het uitgangsvermogen te verdubbelen naar 1 [mW]
is
echter het vermogen dat uit de interferometer naar buiten
treedt in de richting van het TCP nog steeds maar 0.5 [mW],
en dus is de interferometer dan ook zonder maatregelen te
gebruiken als laser, halfdoorlatende spiegel en referentietripe 1 in een afgesloten kast gemonteerd zijn. Wordt ook het
volgsysteem in die kast gemonteerd, dan zou het laservermogen
opgevoerd kunnen worden tot 2 [mW]. Vanwege de extra halfdoorlatende spiegel treedt er in dat geval nog steeds slechts
een bundel van (minder dan) 0.5 [mW] uit het systeem (zie
figuur 17). Verder wordt het vermogen van de laser gespreid
over een bundel met de vrij grote diameter van ongeveer 5
[mm], zodat de vermogensdichtheid in de bundel relatief laag
is.
Het spectrum van lasers met wat grotere vermogens schijnt
echter de neiging te hebben wat meer significante spectraallijnen te vertonen dan de twee hoofdlijnen, wat het interferentiepatroon nadeling zou kunnen beinvloeden.
Een andere mogelijkheid zou zijn het toepassen van zorgvuldig
gekozen coatings op het oppervlak van de optische componenten
om zo
de
lichtverliezen bij
de
glas-luchtovergangen te
beperken. Dit zou het voordeel hebben dat de door het TCP
gereflecteerde straal een grotere lichtsterkte krijgt bij
hetzelfde uitgangsvermogen van de laser. De referentiestraal
blijft vrijwel gelijk van sterkte vanwegehet geringe aantal
optische componenten dat hij passeert. Dit resulteert in een
grotere modulatiediepte,
een grotere AC-component in het
analoge meetsignaal en dus een betere signaal-ruisverhouding.
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De mogelijkheden tot verbetering van het volgsysteem z1Jn al
uitgebreid behandeld in paragraaf 4.5. Het belangrijkste punt
is de verbetering van het bereik van het volgsysteem wat
betreft de maximale uitslag. Als het mogelijk is om de laterale fotodiode in een dubbele functie te gebruiken (zie 4.5),
zijn de lichtverliezen in de interferometer plus volgsysteem
even groot als nu in de 'kale' interferometer. Dit zou dus
bij het huidige laservermogen al resulteren in een signaalruisverhouding die
groot genoeg is voor een betrouwbare
interferentiedetectie.
De afwezigheid van een geschikte mechanische actuator voor
het rCP-tripel heeft grote invloed gehad op het onderzoek. Er
is dringend behoefte aan een actuator die de vereiste snelheden van het rcp (0 tot 5· [m/s]) kan genereren. Ook bij lage
snelheden moet de beweging goed eenparig rechtlijnig kunnen
zijn en goed reproduceerbaar. Om de grenzen van de prestaties
van het meetsysteem te kunnen bepalen is het zeer wenselijk
dat ook hogere snelheden dan 5 [m/s] reproduceerbaar gegenereerd kunnen worden. Voor metingen aan de interferometer is
het voldoende als de actuator eendimensionale bewegingen kan
genereren. Voor metingen aan het volgsysteem zijn twee- en/of
driedimensionale bewegingen zeer gewenst maar niet strikt
noodzakelijk.
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Ret printontwerp voor de ana loge fotodetectors

Bij1age 1:

De hieronder staande tekeningen geven het printontwerp weer
dat gemaakt is als basis voor de analoge fotodetectorunits.
De schakeling zelf is reeds behandeld in hoofdstuk 3. Links
is
de
onderdelenopstelling weergegeven,
gezien vanaf
de
componentenzijde. Rechts is het verloop van de koperbanen aan
de
soldeerzijde weergegeven,
ook vanaf de componentzijde
gezien. De componentzijde van de print is uitgevoerd als
'ground plane'. Zoals uit de tekening blijkt is ook een groot
deel van de soldeerzijde uitgevoerd als 'geaard koper'.
Al deze maatregelen zijn genomen om de kans op terugkoppeling
van signalen naar de voedingslijnen en de gevoeligheid voor
electromagnetische storingen te minimaliseren. Zoals reeds
werd vermeld zijn de detectors bovendien nog vrijwel "hoogfrequent tochtvrij" gemonteerd in blikken doosjes.
De componenten die niet zijn aangegeven in de componentenopstelling maar weI in figuur 5 zijn weI in de schakeling
aanwezig maar niet op de print gemonteerd. Zij zijn direct op
de voedingsaansluitingen of de uitgangsconnector gemonteerd .
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Bijlage 2:

Ideeen over een automatische DC-compensatie

Zoals werd opgemerkt aan het einde van hoofdstuk 2 zal het
voor een praktisch toepasbaar systeem waarschijnlijk nOdig
blijken om de DC-compensatie voor de analoge meetsignalen
automatisch aan te passen aan de omstandigheden. Dit zou in
hoge ma te de gevoe 1 ighe id kunnen ve rminde ren voor var ia tie s
in de lichtsterkte van de laser, variaties in de modulatiediepte vanwege grote bewegingen van het TCP, het optreden van
(zwakke) longitudinale interferentie en voor driftverschijnselen in de signaalverwerkende analoge electronica.
De basisgedachte achter het hier behandelde principe-ontwerp
voor een dergelijke DC-compensatie luidt als volgt. Het is
niet mogelijk om met behulp van een filter de DC- en de ACcomponent van de analoge meetsignalen onder alle omstandigheden te scheiden: omdat het AC-signaal ook een frequentie nul
kan hebben. Als de laser stabiel is en de signaalverwerkende
electronica vertoont geen driftverschijnselen, doen veranderingen van het DC-niveau zich alleen voor bij verplaatsingen
van het TCP die groter zijn dan enkele milimeters, en dus
vrijwel altijd bij snelheden van het TCP die overeenkomen met
AC-signaalfrequenties van vele kiloherz.
Bij deze hogere signaalfrequenties is het echter wel mogelijk
om DC- en AC-component met een filter te scheiden en dus om
de DC-component te bepalen. Trekken we de zo bepaalde DCcomponent van het analoge meetsignaal af, resulteert een DCvrij meetsignaal.
Omda t b ij de lagere s ignaa 1 fre quent ie s ve rwach t mag wo rden
dat het DC-niveau niet of nauwelijks verandert is het mogelijk om het continu bepalen van het DC-niveau bij deze lage
frequenties te stoppen en de DC-compensatie uit te blijven
voeren met de laatst bepaalde waarde van het DC-niveau. Zodra
de signaalfrequentie weer hoog genoeg wordt,
kan de DCcompensatiespanning weer aangepast worden.
Op basis van deze redenering kan het hieronder getoonde principeschema ontworpen worden. Zodra de frequentiediscriminator
een frequentie
detecteert die hoog genoeg is,
wordt de
sample/hold schakeling geactiveerd om nieuwe waarden voor het
DC-niveau te accepteren. Is de frequentie te laag, dan blijft
de bestaande waarde gehandhaafd.
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In de hieronder staande figuur is het ontwerp wat verder
uitgewerkt. Omdat het TCP' lange tijd stil kan blijven staan,
is de
toepassing van een analoge sample/hold schakeling
onmogelijk: de sample/hold moet ook over vele minuten dezelfde waarde vast kunnen houden. Daarom moet een digitaal geheugen toegepast worden voor het bewaren van de laatst bepaalde
DC-waarde. Het geheel resulteert in een schakeling die veel
weg heeft van hetgeen in eenvoudige digitale multimeters weI
wordt gedaan: de 'tracking' A/D conversie. Een voorwaarde
voor de correcte werking van het systeem is natuurlijk dat,
v66r de aanvang van de metingen met de interferometer. het
TCP een beweging heeft gemaakt die de minimale snelheid en
tijdsduur had om de DC-compensatie een goede aanvangswaarde
te geven.
INPUT

~/DOWN
COUNT~A

CL.K

U/D ....- - - - -....

Tl

01
CPl, CP2
Tl
Vref
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OpAmp (snel)
Comparator
Inschakelvertraging
Referentiespanning

Een
korte
componenten:

~itleg

van

de

functie

van

de

verschillende

R2 en Cl vormen samen het laagdoorlaatfilter uit de
eerste tekening.
01 met vier maal Rl vormt de verschilversterker.
C2 en R3 vormen een hoogdoorlaatfilter; Dl, R4, R5 en C3
vormen een omhullende-detector.
De
omhullende
detector
vormt
samen
met
CP2
een
frequentiediscriminator.
CP2 moet weinig hysterese hebben: de inschakelvertraging
Tl vormt een veiliger oplossing dan de toepassing van
een comparator met hysterese. Op deze manier worden de
klokpulsen pas naar de counter doorgelaten als het
laagdoorlaatfilter
de
tijd heeft
gehad zich
in
te
stellen op een correcte waarde, maar worden ze direct
wee r te gengehouden a 1 s de fre quen tie te 1 aag dre i gt te
worden.
R6 en C4 vormen samen een laagdoorlaatfilter dat de
stapvormige
spanningsvariaties
van
de
DAC-uitgang
verzacht.
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Bet printontwerp voor de signaalverwerking
voor de analoge fotodetectors

Bijlage 3:

De in hoofdstuk 3 besproken schakelingen (line-receivers en
comparators) zijn in de praktijk uitgevoerd op een enkele
printkaart. Hierop is de electronica voor de signaalverwerking van beide analoge fotodetectors samengebracht. De 2 maal
32 pins connector naar de backplane van het 19-inch rack voor
het systeem wordt aIleen gebruikt voor de aansluitingen van
de voedingslijnen.
De inen uitgangssignalen lopen via
connectors op het frontpaneel dat aan de kaart gemonteerd is.
De ingangssignalen komen direct van de analoge detectors. De
±.12 [V] vo edi ng van de analo ge de tec to rs wo rd took door dez e
schakeling verzorgd.
De uitgangssignalen zijn niet op de backplane gezet: deze
verlaten ook via het frontpaneel de kaart. Dit is gedaan om
de leidingen naar de digitale counters zo kort mogelijk te
kunnen houden, en om het mogelijk te maken dat later meerdere
identieke
signaalverwerkingskaarten zonder wijzigingen op
dezelfde backplane aangesloten kunnen worden.
Op de volgende pagina is de onderdelenopstelling getekend. Op
de pagina er na staan de boven- en onderzijde van de print
afgebeeld. Het geringe aantal actieve componenten maakt het
herkennen van de verschillende subschakelingen eenvoudig. De
print is ontworpen voor het schema van de figuren 12 en 13.
Het gebruik van de LE ingang voor oscillatieonderdrukking is
pas later geprobeerd. Hiervoor is R6 met de condensatoren
verwijderd, P2 buiten gebruik gesteld en zijn de latch pulsen
op de LE-ingangen aangesloten.
Merk op dat aan de componentenzijde veel contacten aan aarde
lijken te liggen. Behalve bij de via's zijn aIle pads aan de
componentenzijde opgeboord om de aansluitingen geen contact
te laten maken met aarde. Dit is gedaan om de hoeveelheid
, kop e r' aan de c omponen tenz ij de max imaal te maken: z 0 is e r
weer het effect van een 'ground plane'.
Onderdelenoverzicht:
Cl
C2
C3
C4
C5
C6
C7
Cf

1
[nF]
10
[uF]
2.2 [pF]
120
[nF]
330
[nF]
120
[nF]
1
[uF]
5.5

[pF]

Rf
Rl
R2
R3
R4
R5
R6
PI
P2

22
[kOhm]
2.6 [Ohm]
47
[Ohm]
[kOhm]
5
470
[Ohm]
2.2 [kOhm]
100
[Ohm]
5
1

[kOhm]
[kOhm]
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Soldeerzijde van de print (vanaf componentzijde gezien !)

•

Componentzijde van de print (vanaf componentzijde gezien)
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De bufferschakeling voor de laterale fotodiode

Bijlage 4:

Om de signa1en van de 1atera1e fotodiode ongevoe1iger te
maken voor storende inv10eden werd de 1atera1e fotodiode in
een afschermende kast gemonteerd, samen met de bijbehorende
ha1fdoor1atende spiegel. De kast verzorgt een afscherming
tegen omgevings1icht. Omdat de 1atera1e fotodiode een groot
effectief opperv1ak heeft waarop slechts een k1eine en vrij
zwakke 1aserbunde1 va1t, worden de signa1en van de 1atera1e
fotodiode vee1 meer belnv10ed door van omgevings1icht.
Om de signa1en van de 1atera1e fotodiode minder gevoe1ig te
maken voor e1ectromagnetische storingen zijn in deze1fde kast
de vier stroom- spanningsomzetters van de detectorschake1ing
aangebracht. Zij hebben 1aagohmige uitgangen en de gebruikte
versterkingsfactoren zijn zo gekozen dat de uitgangssigna1en
amplitudes hebben ter grootte van enke1e Volts. De schake1ing
staat op de vo1gende pagina. Hieronder staat de onderde1enopstelling en het printontwerp. Ook deze print is uitgevoerd
met een 'ground plane'. Aangezien het bij het vo1gsysteem om
1age frequenties gaat is dit hier niet echt nodig.
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Bijlage 5:

Aantekeningen over de dig1tale counters

Zoals in hoofdstuk 2 reeds werd vermeld, is door v.Gisbergen
(lit.4) een digitale counter gebouwd om de pulsreeksen uit de
interferometer om te zetten in een afstandsbepaling. Deze
teller is vrij complex, voldoet niet geheel aan de specificaties en telt in 'Single Count Mode'. In hoofdstuk 3 is aangetoond dat 'Single Count Mode' counters in deze toepassing
niet kunnen voldoen. Meyland (lit.S) heeft geprobeerd een
nieuw countersysteem te bouwen op basis van 74LS2000 counters
en een 8031 microprocessor.
Om verschillende redenen werd na het einde van deze laatstgenoemde stage besloten om niet verder te werken aan dit systeem maar een nieuw microprocessorsysteem te ontwikkelen (zie
Huyben, lit.6). Dit systeem is modulair opgebouwd en voorziet
in uitgebreide mogelijkheden voor de communicatie met de
hoofdcomputer van het systeem: een HP9000 series 300 Personal
Computer. Onder meer voorziet het ontwerp in een voorziening
om de PC direct op de systeembus van het microcomputersysteem
te laten opereren. Dit biedt de mogelijkheid om de PC de
waardes van de counters uit te laten lezen zonder dat de
printkaart met de microprocessor operationeel is.
De 74LS2000 counters z~Jn zeer geschikt voor het gebruik in
een microcomputersysteem, maar ze hebben het nadeel dat ze
slechts tot pulsfrequenties van S [MHz] correct kunnen functioneren. Meyland (lit.S) stelde voor om van de digitale
pulsreeksen twee maal de frequentie te halveren. Daarbij is
het echter zeer lastig de faserelatie tussen beide pulssignalen te handhaven, terwijl die van cruciaal belang is voor een
correcte werking van het systeem.
Het leek relatief eenvoudiger om de functie van de 74LS2000
counters (in "Dual Count Mode", zie beneden) na te bouwen in
een versie met snellere TTL bouwstenen. Een ontwerp hiervoor
staat op de volgende pagina's.
Er bij
staat een timing
diagram dat aangeeft welke invloeden de toleranties op de
propagation delay tij den van de componenten hebben op de
werking van de schakeling. In het ontwerp is gekozen voor
componenten van
de
74F serie van Philips,
om maximale
snelheid te garanderen. De belangrijkste component is de
74FS68 cascadable up/down counter die speciaal geschikt is
voor
serieschakeling
in
tijdkritische
toepassingen
(vgl.v.Gisbergen, lit.4).
De 74LS2000 kan in verschillende modes werken. De hier nagebouwde mode is de "Dual Count Mode", waarbij zowel bij de
voor- als de achterflanken van de pulsen op een van de
ingangen geteld wordt. Hierdoor wordt het scheidend vermogen
van de laser interferometer met een factor twee verhoogd tot
ISO [nm]. De 74LS2000 voorziet naast een "Single Count Mode"
(telt aIleen op de opgaande flank van een ingangssignaal) ook
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nog in een "Quadruple Count Mode", waarbij zowel bij de voorals de achterf1anken van de pulsen op beide ingangen geteld
wordt. Bij deze "Quadruple Count Mode" wordt het scheidend
vermogen nogmaals met een factor twee vergroot ten opzicht
van de "Dual Count Mode". De "Quadruple Count Mode" heeft
echter als nadeel dat hij veel gevoeliger is voor afwijkingen
van het ideale faseverschil van plus of min 90 graden tussen
beide pulssignalen dan beide andere modes.
Zoals gezegd
voldoet de 'Single Count Mode' niet in deze toepassing.
De schakeling is vrij eenvoudig. Oit is een voordeel, want
iedere extra component maakt het moei1ijker het timingdiagram sluitend te krijgen voor de
toleranties
op
de
propaga tion de lay t ij den van de verschi llende componenten.
Door de aanwezigheid van enkele geheugenelementen loopt het
signaal dat de k10kingang van de counters aanstuurt een
fractie in tijd achter op het signaal aan de ingang. Dit
leidt in theorie tot meetfouten bij hoge snelheden van het
Tep. Oeze meetfouten bedragen echter slechts enkele ma1en 150
[nm]. Ze va1len vo1ledig in het niet bij de onvermijde1ijke
toleranties op de tijd die verstrijkt tussen de verschillende
momenten waarop de inhoud van de counters wordt uitgelezen.
Bij hoge snelheden van het TCP is echter een dermate hoge
meetnauwkeurigheid toch a1 onzinnig. Zodra de snelheid lager
wordt, herstelt de meetnauwkeurigheid zich direct.
De data-flipflops lopen altijd een puls achter op de inhoud
van de counters. Oit resulteert in een absolute statische
onzekerheid van ±150 [nm]
( l bit),
ook bij een volledig
stilstaand TCP.
Een nadeel van de schake1ing is de vereiste hoge frequentie
van het kloksignaal dat de schakeling doet werken. Bekend uit
de radiotechniek zijn echter de krista1-oscillators. Die zijn
tot nog aanzien1ijk hogere frequenties toepasbaar.
Het timing diagram toont de werking van de schakeling die de
tellers aanstuurt. Dit is het tijdkritisch ontworpen gedee1te
van de schakeling. Naast het genereren van de correcte signalen voor de counters is het belangrijk dat de datalatches
nooit counterdata overnemen op het moment dat de counters
races kunnen vertonen.
Het laatste schema dat in deze bijlage wordt getoond is een
aanzet tot een totaalontwerp voor de toepassing in een microcomputersysteem. Het voorziet in een extern geforceerde RESET
van de counters en een extern geforceerde HOLD. Door het
ve rande ren van bits in he t con tro 1 regi s ter kunnen de verschillende functies geselecteerd worden: het activeren van
FREEZE, het uit1ezen van de datalatches, het stoppen en weer
vrijgeven van de counters en het initieren van de counters op
e en bepaa lde waarde. De vo lledi ge hardware - imp lemen ta tie van
deze laatste functies is hier niet uitgewerkt.
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De 74368 is een decade counter en bij het gebruik ervan
produceert het systeem dus BCD codes. In plaats van de 74368
kan
de
74369
binary
counter
gebruikt worden,
die
pincompatible is met de 74368.
Een overzicht van de gebruikte referenties:
A,B: TTl-compatible outputs van de interferometer.
C

Locale klok voor het countersysteem (40 [MHz]).
Merk op dat ook ~ nodig is (zie beneden).

Al

Ingeklokte waarde van A.

A2

Waarde van Al,

Bl

Ingeklokte waarde van B.

U

Alle pulsen die
worden geteld.

D

Alle pulsen die
worden geteld.

CCP:

Deze uitgang geeft een puls voor iedere flank van A.

een klokperiode vertraagd.

in
in

heengaande
teruggaande

richting
richting

(UP)

moe ten

(DOWN)

moe ten

U/Q.: Deze uitgang geeft voor iedere puls van CCP aan, of de
puls
in heenof
teruggaande
richting
geteld moet
worden.

FREEZE:

Als deze uitgang actief wordt gemaakt, verandert de
inhoud van de data flipflops niet meer, zodat de
gegevens die er dan in staan uitgelezen kunnen gaan
worden.

S

Het kloksignaal voor de datalatches, moet gedeactiveerd
worden door FREEZE voordat de microprocessor de latches
gaat
uitlezen,
om
een
stabiele
toestand
van
hun
uitgangen te garanderen.

H

"Hoog": een logisch-actief gemaakte aansluiting.

Merk op dat de schakeling de signalen C en ~ nodig heeft voor
een correcte werking. Bovendien moet hun duty-cycle nauwkeurig gelijk zijn aan 1. Dit is te bereiken door C en ~ te
genereren uit een 80 [MHz] basissignaal dat geen duty cycle
van 1 hoeft te hebben. Met een flipflop kan de pulsfrequentie
gehalveerd worden. Hierbij ontstaat de gewenste duty-cycle.
Als deze flipflop complementaire uitgangen heeft, zijn C en ~
in de gewenste vorm beschikbaar.
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Aantekeningen:
Het
linkse
timing
diagram
geeft
het
verloop
van
de
belangrijkste signalen weer onder de volgende omstandigheden:
'up-count input':

U is actief bij inkomende pulsen,
is inactief.
40 [Mhz] klokfrequentie voor C
[Mhz] frequentie van de inputsignalen A en B
8
FREEZE is inactief.

D

Het rechtse timing diagram geeft het gedrag van dezelfde
signalen weer bij de maximaal toegestane input frequentie van
20 [Mhz]. De overige omst-andigheden zijn gelijk aan die bij
het eerste timing diagram. Let op de andere tijdschaal.
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Bijlage 6:

De HFDllOO

Op deze en de volgende pagina staan kopieen van de datasheets
van HFDllOO fotodiode-OpArnp
combinatie.
Deze
sheets
zijn
gebruikt bij het ontwerpen van de analoge fotodetectors.

HFD Series (1060; 1100)
Features
• 600 V/10-6 Slew Rate Amplifier
• Groundable Case
• Temperature and Voltage Stable

• Low-Voltage Operation
• Shielded Amplifier
• Wide Spectral Range

Operating Data and Specifications at 23°C
Performance at ·15 V Bias (Photodiode) and ±5 V (Amplifier)
CHARACTERISTIC

MINIMUM

-

Iocti.. Ant.
Active Area
AMponaivtty

i

15

-

51

5

6

Reaponsivity

35

Fraquency Range'

DC

-

-

700
1.2

-

Nollie Vollag.

MInimum

~

Power

Minimum Oetectlbte Power
Cpan ~Galn

Bi•• Cum"t'
~eun.n'

Ollllel Voltage'
0IIae' Voltage DrIll
Output Resistance
.... R.Supply Voltage
Supply Cumlnt
_ , Conaump'jon
Cpar8llng~

-

--

-

UNITS

TYPICAL ; MAXIMUM:

~

'.8
50

5
3
2

5

-

-

1.2

-

-

Sq. mm (HFQ.106O)
Sq mm (HFD·'l00j
10' vrw (850 nm); R, • 1001< ohms
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Notes: 1. Gain bandwidth product.
2. Doubles every +10·C.
3. Adjustable to 0 volts with external trimming circuit.
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Ultra-Fast Photodiode/Op-Amp
Mechanical Data
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Notes:

1. All dimensions in millimeters.
2. Pin circle diameter is 4.17 mm.

Electrical Data
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"T" Feedback Loop

Straight Feedback Loop

Notes:

1. • Indicates recommended resistor values.
2. High frequency filtering may be required on power supply lines.

Pin Assignments
1 _ _ _ _ _ Signal Ground (+In)
2 _ _ _ _ _ -V Supply
3 _ _ _ _ _ -V Bias (Anode)
4 _ _ _ _ _Case Ground
5 _ _ _ _ _ Not Connected

6
7
8
9
10

_ _ _ _ _ Output
_ _ _ _ _ +V Supply
_ _ _ _ _ COmpensation
_ _ _ _ _ Invening Input (-In)
_ _ _ _ _ Cathode
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