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Sammanfattning 
 
Detta är en rapport för ett examensarbete omfattande 10 poäng, som genomfördes våren 
2001 på MYDATA automation AB, inom inriktningen elektronik och 
systemkonstruktion för KTH:s högskoleningenjörsutbildning i Haninge. 
 
Uppgiften syftade på att undersöka och utvärdera möjligheten att med hjälp av 
ljuskänslig positioneringsfotocell (PSD) och diodlaser möjliggöra flexibla mätningar 
med hög precision på de ytmonteringsmaskiner och utrustning som MYDATA 
utvecklar och tillverkar, samt ta fram en labbuppkoppling och testa metoden praktiskt. 
Ett antal specifika frågor sattes upp, angående möjlig precision och hastighet, 
omgivningskänsligheten och hur systemet skulle realiseras i praktiken. 
Metoden utvärderades och optimerades teoretiskt och praktiskt genom en rad försök och 
experiment. 
Resultatet påvisar att mätning m.h.a. PSD-laserarrangemang, uppfyller de mål och krav 
som MYDATA ställde upp och borde ge en utrustning som kombinerar flexibilitet och 
hög precision till ett rimligt pris. 
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Abstract 
 
This is a report of a 10 credit examination task, which was done in spring 2001 at 
MYDATA automation AB. 
The examination task is a compulsory moment in The Bachelor of Science 120 credit 
study programme in Electrical Engineering at KTH in Haninge. 
 
The purpose of the examination task was to exam and evaluate the possibility to use 
position sensing detector (PSD) and diode-laser for flexible, high precision 
measurements on the SMT assembly machines and related equipment that 
MYDATA automation designs and builds. It was also included in the task to build 
prototypes for demonstration and practical testing. 
Some specific questions concerning possible precision, speed and sensibility for 
environment and also how the system should be put into practice, were set up. 
The method were evaluated and optimized theoretically and practical by some tests and 
experiments. 
The results show that measurement by PSD and diode-laser fulfils the purpose and 
requirements settled by MYDATA. It should be possible to construct equipment that 
combines high flexibility and high precision for a reasonable price. 
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1. Inledning 
 
Hösten 2000 praktiserade jag i nio veckor på MYDATA automation AB och undersökte 
samtidigt möjligheterna för exjobb. Uppgiften PSD-lasermätning verkade passa mig 
mycket bra med dess bredd inom elektronik, mekanik, optik och mjukvara. Uppgiften 
var avgränsad och såg ut att passa en 10 poängsomfattning. Möjligheterna att exjobbet i 
förlängning skulle leda till en användbar, fungerande utrustning gjorde uppgiften extra 
intressant. 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
MYDATA automation AB utvecklar, tillverkar och marknadsför avancerade maskiner 
för ytmontering av elektroniska komponenter på mönsterkort. 
Maskinerna används av den producerande elektroindustrin över hela världen. 
MYDATA har idag ca 350 anställda med huvudkontor i Bromma och dotterbolag i 
USA, Frankrike, Storbritannien och Japan. 

 
Figur1: MYDATA:s största ytmonteringsmaskin:  MY19 

 
MYDATA ville mäta mekaniska insvängningsförlopp och repeternoggrannheten i 
ytmonteringsmaskinerna ”i verkligheten” och jämföra hur de påverkas av mekaniken. 
Att utnyttja en PSD-lasermätutrustning och jämföra med positionsgivarnas resultat 
skulle kunna vara en lösning. Även att kunna simulera och mäta 
monteringsnoggrannheten samt rörelser hos lösa delar var önskvärt och något en PSD-
lasermätutrustning möjligtvis skulle kunna klara av. 
Mätningar på detta sätt var både intressanta under utvecklingsskedet där PSD-
utrustningen skulle kunna hjälpa till att optimera konstruktionen och utvärdera 
förändringar och i produktion- och monteringsskedet där PSD-utrustningen skulle 
kunna utnyttjas för kontroll och kalibrering. 
MYDATA hade inte funnit att det fanns något liknande färdigt mätsystem att köpa för 
denna typ av flexibla mätningar varför ett exjobb där denna mätmetod togs fram och 
utvärderades var motiverad. 
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1.2 Målformulering 
 
Uppdrag: 
“Undersöka teoretiskt och praktiskt mätmetod m.h.a. positioneringscell (PSD) och 
laserdiod för teständamål av mekaniska insvängningsförlopp, repeternoggrannhet och 
monterinssimulering på MYDATA-utrustning och maskiner. Ta fram fungerande 
labbuppkoppling” 
 
Frågor: 

�”Kan vi praktiskt bygga ett mätsystem m.h.a. PSD-diodlaser för produktions- och 
utvecklingstest och vilken prestanda kan man få?” 

• Garanterad precision 
• Repeternoggrannhet 
• Hastighet 
 

�”Klarar mätutrustningen de störningar den kan utsättas för i den miljö mätningar 
kommer att ske i?” 

• Oönskat infallande ljus 
• Temperaturförändring 

 

�”Hur skall mätsystemet realiseras i praktiken?” 
• Beskriva hur mätdatan skall behandlas 
• Förslag på praktiskt montage 

 
 

1.3 Avgränsning 
 
Uppgiften går ut på att endast ta fram och undersöka metod, utvärdera samt ta fram 
labbuppkoppling. Ej färdigställa fungerande komplett utrustning. Alla mätningar sker 
externt på annan utrustning än MYDATA-maskiner för att minimera fel. 
 
 

1.4 Lösningsmetod 
 

• Teoretisk undersökning 
• Praktiska laborationer och försök: 

- Fokusering av laserstrålen 
- Anpassning av ljusmängd till PSD 
- PSD-hastighet 
- Beroende av externa störningar 
- PSD-olinjäritet 
- Optimering av förstärkarkoppling 
- Utarbetning av signalbehandling 

• Analys av resultat 
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2. Beskrivning 
 

 
PSD 
 
Förkortningen PSD står för Position Sensing Detector. 
 
En positioneringscell, PSD är i grunden en fotodiod som ger 
positionen av ljus som faller på den aktiva ytan. Detta genom 
att fotoströmmar induceras i elektroderna beroende på var på 
den aktiva ytan ljuset hamnar. 
De genererade fotoströmmen är omvänt proportionell mot 
avståndet till elektroden.   Figur 2: PSD:ar 
 

 
Figur 3 

 
Det finns både en- och tvådimensionella PSD:ar, där de endimensionella endast kan 
detektera infallande ljus i X-led medan tvådimensionella detekterar infallande ljus i 
båda ledderna, X och Y. 
 
 
Endimensionell PSD 
 

  
Figur 4 Figur 5 

Endimensionella PSD:ar har tre elektroder: två anoder (X1 och X2) och en katod (bias). 
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Figur 5 
 
Genom att PSD:ns inducerade strömmar sätts in i en kompensationsformel beräknas 
positionen, samtidigt som PSD:n blir till stor del oberoende av att ljuskällans effekt är 
kalibrerad och stabil. 
 
Kompenseringsdivision för en endimensionell PSD: 
(se figur 4 och 5) 
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Kompenseringsdivisionen kompenserar förändringar i ljuskällans effekt men om 
konstant ljuseffekt kan uppnås via en feedbackloop som kontrolleras av fotoströmmarna 
I1 och I2 kan positionen istället utläsas ur skillnaden mellan PSD:ns strömmar: I1-I2 
multiplicerat med en längdkonstant. 
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Tvådimensionell PSD 
 

   
Figur 6 
 

 
Figur 7 
 
Det finns tre typer av tvådimensionella PSD:ar: duo-lateral, tetra-lateral och pin-
cushion. 
För tvådimensionella PSD:ar beräknas positionen genom två kompensationsformler. 
 
Kompenseringsdivisionerna för en duo-lateral eller tetra-lateral PSD: 
(se figur 6) 
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Formel 2   Formel 3 
 
De två kompensationsberäkningar är var för sig den samma som för endimensionella 
PSD:ar 
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Duo-lateral 

  
Figur 8 Figur 9 
 
PSD:ar av duo-lateral typ kännetecknas av hög linjäritet. Katoderna backförspänns med 
5-20V för att strömmen skall flyta från katod till anod, vilket gör att x- och y-
strömmarna har olika potential vilket försvårar signalförstärkningen och i viss mån 
signalbehandlingen. 
 
Tetra-lateral 

  
Figur 10 Figur 11 
 
Jämfört med duo-lateral typ kännetecknas PSD:ar av tetra-lateral typ av högre 
bandbredd och lägre mörkerström än men dålig linjäritet som ger ett stort typiskt 
”kuddformat” linjäritetsfel (se figur 11). Har bias-utgång varför den tetra-laterala PSD:n 
är enklare att signalförstärka, och signalbehandla än den duo-laterala. 
 
 
Pin-cushion 

  
Figur 12  Figur 13 
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En specialtyp som kombinerar den tetra-laterala typens fördelar med hög bandbredd, låg 
mörkerström och bias-utgång samtidigt som linjäriteten är bättre. Linjäriteten är dock 
ändå betydligt sämre än linjäriteten för duo-laterala PSD:ar. Positionsolinjäritetsfelet 
som uppkommer har ofta en utåtbuktande form (se figur 13). 
 
 

 
Figur 14  Figur 15 
 
 
Pin-cushion PSD:ar kräver speciella kompensationsformler som skiljer sig från de för 
övriga tvådimensionella PSD:ar (duo-lateral och tetra-lateral): 
(se figur 12) 
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Formel 4 Formel 5 
 
 
 
PSD-generellt 
 
Fördelar: 

• Hög upplösning 
• Snabb 
• Små billiga enheter 
 

Nackdelar: 
• Analog 
• Omgivningskänslig 
• Liten/kort mätyta 

 
 
Begränsande faktorer 
 

• Störningar från oönskat infallande ljus 
• Fotobrus 
• Positionsolinjäritet 
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Störningar från oönskat infallande ljus 
 
Effekt: 

• Ändrad position 
• Högre brusnivå 
• Ökat lasereffektberoende 
• Risk för att maximal fotoström överstigs 

 
Oönskat infallande ljus kommer att påverka de inducerade strömmarna i PSD:ns 
elektroder varvid den beräknade positionen för laserpunkten ändras. De strömmar som 
induceras av det oönskat infallande ljuset motsvarar en ökad brusnivå som negativt 
påverkar noggrannheten hos mätningar med hjälp av fokuserad laserpunkt. Den ström 
som det oönskade infallande ljuset inducerar riskerar tillsammans med laserpunktens 
inducerade ström överstiga maximal fotoström för PSD:n varvid olinjäriteten ökar och 
stegsvaret försämras. 

Kompenseringsdivisionen som används för att beräkna positionen av laserpunkten utan 
att behöva kalibrera efter ändring av laserpunktens effekt (inom ett visst effektintervall) 
förutsätter att de strömmar som beräkningen baseras på induceras enbart av 
laserpunkten. Om mörkerströmmarna, d.v.s. de strömmar som induceras i PSD:ns 
elektroder då diodlasern inte belyser PSD:ns aktiva ytan är stora jämfört laserpunktens 
inducerade strömmar kommer kompenseringsdivisionen fungera dåligt varvid 
lasereffektberoendet ökar. Detta innebär att diodlaserns effekt måste vara känd och 
stabil, alternativt kalibrering måste ske. 

Angiven position vid olika laserströmmar (500um frå n centrum)
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Diagram 1: Endimensionell PSD (SiTek 1L2,5) belyses på samma punkt, 500um från centrum, samtidigt som 
laserströmmen ändras. Kurvorna visar beräknad position m.h.a. kompenseringsdivisionen, i ena fallet utan 
kompensation för mörkerströmmen och i andra fallet med. Positionsangivelsen stämmer endast vid 
mörkerströmskompensation och denna tendens blir större desto högre mörkerströmmen är. Observera att PSD:ns 
maximala fotoström överstigs då laserströmmen i detta fall överstiger ca 48m (yttrar sig som ett steg på kurvan). 
Positionsangivelserna även med kompensation för mörkerströmmen stämmer inte då maximal fotoström överstigs! 
 
Åtgärd: 

• Optiskt inteferensfilter 
• Kompensering för mörkerströmmen 
• Modulerad laser 
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För att minimera det oönskade ljuset och dess negativa effekter kan man framför PSD:n 
montera ett optiskt interferensfilter som är anpassat efter diodlaserns våglängd varvid 
man utestänger det mesta av det oönskade infallande ljuset. 
 
Man är intresserad av enbart de strömmar som induceras av laserpunkten. Detta kan 
man åstadkomma genom att mäta mörkerströmmarna och sedan vid mätningar dra ifrån 
mörkerströmmarna från de totala inducerade strömmarna. 
Modulerar man lasern med en fyrkantsvåg och mäter topp-till-toppnivåerna, 
åstadkommer man samma resultat med den skillnaden att man hela tiden mäter den 
ström som enbart laserpunkten står för så att en förändring av mörkerströmmen under 
mätningens gång kan kompenseras. 
 

 
Figur 16: Exempel på samplad signal från PSD belyst med modulerad laserpunkt. Moduleringsfekvens 10kHz 
(fyrkantsvåg), samplingsfrekvens 500kS/s. 
Bilden visar hur samlingsvärdena integreras för att ge en genomsnittsnivå som i sin tur ger topp-, eller bottenvärdet 
som utnyttjas vid topp-till-toppnivåberäkningen. Inte alla samplingsvärdena på topp respektive botten integreras utan 
eventuella överslängar på signalen tillåts klinga ut. I detta fall integreras 12 samplingsvärden (integrering påbörjas 
8 samplingar efter att topp- respektive botten har nåtts) 
 
Vilken av åtgärderna är lämplig, modulering eller kompensering för mörkerströmmen, 
beror på det oönskade infallande ljusets beskaffenhet, mätningens längd och  
laserpunktens hastighet. 
Det oönskade infallande ljuset kan ha olika beskaffenhet beroende av omgivningens 
ljuskällor. Lysrör ger en modulerad påverkan av mörkerström, antingen med 
nätfrekvens dvs. 50Hz eller i kHz-området (p.g.a. HF-filter). Infallande solljus och 
glödlampsljus ger en förhållandevis stabil påverkan av mörkerströmmen i alla fall under 
korta tidsintervall. Vid längre mätningar kan mörkerströmmen i större omfattning 
påverkas p.g.a. yttre omständigheter, t.ex. solen utanför går i moln, belysning i lokalen 
tänds eller släcks, PSD:n skuggas. 
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Laserdioden bör inte moduleras i högre frekvens än 10kHz för att säkra mer exakta 
topp-till-toppvärden. Detta begränsar mätningar av laserpunktens rörelse till någon 
kilohertz.  
 
 
Fotobrus 
 
Effekt: 

• Ändrad position 
• Högre brusnivå 
• Ökat lasereffektberoende 

 
Fotobruset induceras i PSD:n p.g.a. temperaturen och dubbleras ungefär var sjätte grad. 

PSD-mörkerström kontra temperatur
Endimensionell PSD (SiTek 1L2,5)
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Diagram 2: Mörkerströmmarna vid olika temperaturer mellan 10°C och 60°C hos en endimensionell PSD (SiTek 
1L2,5). PSD:n träffas inte av något infallande ljus varför mörkerströmmarna bara består av fotobruset. 
 
Effekten är ungefär den samma som vid oönskat infallande ljus med skillnaden att de 
inducerade strömmarna är mer stabila. På samma sätt som för strömmarna som 
induceras av det oönskat infallande ljuset påverkas den beräknade positionen för den 
fokuserade laserpunkten samtidigt som brusnivån och lasereffektberoendet ökar. 
 
Åtgärd: 

• Modulerad laser 
• Kompensering för mörkerströmmen 
• Kompensering med temperaturgivare 

 
Med åtgärderna att antingen modulera lasern eller kompensera för mörkerströmmen 
åtgärdar man de negativa effekterna av både det oönskat infallande ljuset och 
fotobruset. Men eftersom fotobruset är mer stabilt över tiden och mindre beroende av 
snabba förändringar i omgivningen så är kompensering av mörkerströmmen att föredra 
framför modulering av diodlasern. 
 
Eftersom fotobruset har ett känt linjärt temperaturberoende är det möjligt att till en viss 
del kompensera fotobruset m.h.a. temperaturgivare och någon form av återkoppling 
eller kalibrering.   
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Positionsolinjäritet 
 
Effekt: 

• Försämrad precision 
 
Vid tillverkningsprocessen av PSD:ar uppkommer små tillverkningsonoggrannheter 
som yttrar sig i positionsfel över PSD:ns aktiva yta. Beroende på typ av PSD, en- eller 
tvådimensionell, och tillverkare varierar denna olinjäritet både till storlek och utseende. 
Typiska endimensionella PSD:ar med hög linjäritet har ett positionsolinjäritetsfel på 
±0,1 % av totala mätsträckan medan tvådimensionella PSD:ar med hög linjäritet har ett 
positionsolinjäritetsfel på ±0,3 %. Detta gäller inom 80 % av mätlängden (d.v.s. 64% av 
mätytan för tvådimensionella PSD:ar) och förutsatt att PSD:n är backförspänd med 5-
20V. 
 
Åtgärd: 

• Kompensera med uppmätt linjäritetskurva 
 
Linjäritetsfelet är unikt för varje enskild PSD men går att mäta upp. Detta görs genom 
att laserpunkten förflyttas över PSD:ns aktiva yta samtidigt som den beräknade PSD-
positionen jämförs med ett referensinstrument (vanligtvis en laserinterferometer) som 
mäter förflyttningen. 
 

 
Figur 17: Linjäritetsmätning och kalibrering av tvådimensionell PSD i mätmaskin (Nikon VMH-300N). 
 
På detta sätt kan man fram en linjäritetskurva som visar positionerlingslinjäritetsfelet i 
ett visst antal punkter på PSD:ns yta. 
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Linjäritetskurva för SiTek 1L2,5
PSD-position vs laserinterferometer. 6,5V backspänning (+ 6,5V på katoden), Inteferensfilter påmonterad, 

kompenserat för mörkerströmmen
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Diagram 3: Exempel på linjäritetskurva för en endimensionell PSD. 
PSD:ns positionsuppgifter har jämförts med en mätmaskin under förflyttning över 1mm av ytan (total aktiv 
mätsträcka: 2,5mm). 
 
Vid beräkning av laserpunktens position och där höga krav på precision ställs 
kompenseras den beräknade positionen med den tidigare mätta linjäritetskurvan. 
För att kompenseringen skall fungera bra förutsätts att PSD:ns läge är detsamma vid 
kalibreringsmätning som vid kompenseringstillfället samt att eventuellt påmonterat 
interferensfilter inte rubbas mellan tillfällena. 
Annars kan i värsta fall olinjäritetskalibreringen förvärra positionsolinjäritetsfelet. 
 
 
Ljuskälla 
 
Viktigt: 

• Total maximal ljuseffekt (maximal total fotoström) får inte överstigas 
• Maximal ljuseffekt per ytenhet får inte överstigas 
• Så hög ljuseffekt som möjligt för att minimera signal-brusförhållandet 
• Anpassad ljusfrekvens 
 

 
Ljuskällan skall anpassas så att PSD:ns maximala fotoström inte överstigs, inte heller 
maximal ljuseffekt per ytenhet. Däremot skall ljuseffekten vara så hög att inte signal-
brusförhållandet inte blir onödigt stort. Samtidigt skall ljuskällans våglängd anpassas till 
PSD:ns känslighet vilket i praktiken betyder röd eller infraröd. 
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Diagram 4: Känsligheten vid olika ljusfrekvenser för SiTek:s standard-PSD:ar 
 
Om maximal fotoström överstigs kommer PSD:n att överstyra varvid den inducerar mer 
ström då den belyses närmare en ända än då den belyses i mitten. Strömmarna ”rusar” i 
ändarna. 

Fotoströmmarna vid olika positioner och olika laserström
 (endimensionell PSD Hamamatsu 3979)
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Diagram 5: Exempel på hur fotoströmmarna hos en endimensionell PSD påverkas vid förflyttning av la serpunkt över 
ytan. Max fotoström uppnås då PSD:n belyses med en diodlaser matad med mer än ca 45mA varvid PSD:n blir 
olinjär – kurvorna får krökt form. 
 
Om maximal fotoström däremot inte överstigs förändras elektrodströmmarna linjärt vid 
förflyttning av ljuspunkten över PSD:ns aktiva yta. Summan av elektrodströmmar är 
konstant oavsett belyst position. 
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Fotoströmmar vid olika positioner och olika laserström
Endimensionell PSD (Hamamatsu 3979)
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Diagram 6: Exempel på hur fotoströmmarna hos en endimensionell PSD påverkas vid förflyttning av laserpunkt över 
ytan. Vid dessa laserströmmar (under ca 45mA) överstyr inte PSD:n då inte maximal fotoström överstigs. Kurvorna 
är då linjära. 
 
Elektrodströmmarna ökar linjärt med ökad ljusexponering tills maximal fotoström nås, 
då ökar elektrodströmmarna kraftigt vid ökad ljusexponering för att sedan plana ut. 
 

Laserström kontra fotoström, 5mm från centrum
Endimensionell PSD (SiTek 1L2,5)
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Diagram 7: Exempel på hur fotoströmmarna för en endimensionell PSD ändras då effekten hos diodlasern som 
belyser 0,5mm från centrum på PSD:n ändras. PSD:n överstyr då maximal fotoström överstigs, motsvarande en 
laserström på ca 45mA. 

 
Överstigs maximal fotoström försämras även PSD:ns stegsvar vilket betyder att PSD:n 
reagerar långsammare på förflyttning av ljuspunkt över ytan samt modulerad ljuskälla. 
 
Dessa tre signifikanta beteenden som uppträder då maximal fotoström överstigs kan 
utnyttjas då man undersöker var nivån befinner sig för att kunna optimera effekten hos 
ljuskällan som skall positioneras. Beroende på hur stabil ljuskälla som utnyttjas och hur 
den styrs samt hur mycket det oönskade infallande ljuset och temperaturen varierar 
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anpassas ljuskällans effekt. Detta betyder vanligtvis att ljuskällans effekt ställs till 50-
90% av den uppmätta eller kända effekt där maximal fotoström överstigs. 
 
Punktstorleken bör på mindre PSD:ar ha en diameter mellan 0,1 och 0,3mm, detta för 
att maximal ljuseffekt per ytenhet inte skall överstiga vilket i praktiken betyder att det är 
minsta möjliga punkt där den begränsande faktorn är total fotoström. Punkten bör vara 
så jämn och rund som möjligt för att undvika skillnader vid vridning. Om punkten är 
astigmatisk (vilket är fallet med diodlaserpunkter) bör denna vridas så att den avlånga 
delen är lodrät kontra X-planet på endimensionella PSD:ar. 
 
 
 
Diodlaser 
 
Diodlasern är den mest spridda lasertypen och används i vitt skilda 
användningsområden som i CD- och DVD-spelare, fiberoptik, laserpekare och diverse 
mättekniska utrustningar. 
Utbudet är brett, diodlasrar finns med våglängder från 630nm till 1,6µm och med 
effekter från någon milliwatt till flera watt. Livslängden är lång, vid rätthandhavande 
från 10 000 till 100 000 timmar.  
 
Fördelar: 

• Små mått 
• Enkelt modulerbar 
• Enkel att driva  
• Passande våglängd 
• Billig 
 

Diodlaser som ljuskälla vid positionsmätning m.h.a. PSD har en rad fördelar som gör 
den till det mest lämpliga alternativet. Den främsta fördelen vid flexibla mätningar där 
krav på små mått och små vikter ställs är de små fysiska måtten hos diodlasrar. Själva 
dioden är inte större än några millimeter och väger bara några gram och 
drivelektroniken kan även göras mycket liten och kompakt. Den låga 
strömförbrukningen medger t.o.m. batteridrift om det inte finns möjlighet att dra fram 
kablar eller dessa är till en nackdel vid mätningen. 
Diodlasrar är enkla att modulera. Detta görs genom drivspänningen moduleras. 
Stigtiden är dessutom betydligt kortare än PSD:ns varvid diodlasern inte är den 
begränsande faktorn vid modulerad mätning med PSD. 
De vanligaste diodlasrarna alstrar rött eller infrarött ljus vilket stämmer bra med 
känslighetsområdet för standard-PSD:ar. 
Eftersom diodlasrar är en standardiserad produkt som används inom vitt skilda 
användningsområden är kostnaden låg och utbudet stort. 

 
Nackdelar: 

• Begränsat parallellt strålknippe 
• Astigmatisk punkt  
 

I förhållande till andra mer komplexa lasertyper som tex. helium-neon, argon- och 
kryptonlaser är strålknippet begränsat hos diodlasrar. Detta betyder i praktiken att 
strålen sprider något under ett längre avstånd men även att det är svårare att fokusera 



Examensarbete: PSD-lasermätning 
MYDATA automation AB, KTH-Haninge 

 
20

om laserstrålen med bibehåller parallellitet eller framkalla en mycket tunn stråle som 
inte sprider. Diodlasrar har dessutom generellt en astigmatisk punktform vilket innebär 
att punkten är elliptisk med ett längd-breddförhållande kring 1:3 för den mest 
ljusintensiva delen. 
 

 
Figur 18: Exempel på en intensitetskurva för en diodlaserpunkt som tydligt visar den astigmatiska tendensen som ger 
den elliptiska formen 

 
Genom att låta strålen gå igenom en bländare med rätt diameter reduceras på ett enkelt 
sätt största delen av den astigmatiska tendensen. 
Med speciell optik går det dessutom att ytterligare reducera astigmatismen som ger 
upphov till den elliptiska formen om det för tillämpningen är nödvändigt att 
åstadkomma en mer rund punktform. 
 
 
Optik 
 
Grundkrav: 
Optiken skall fokusera ner diodlaserpunktens diameter från 3-5mm vid dioden till 0,1-
0,3mm på PSD:ns yta, dvs. en fokusering av punkten med faktor 10-50ggr utan att 
påverka formen allt för mycket eller att någon del av strålen diffunderar och sprids 
okontrollerat. 
 
Kompromisser: 
Fokuseringsavståndet får vara fast, någon eller några centimeter men måste kunna 
variera med några millimeter utan att det ställer till något problem. 
 
Mål: 
Optiken skall vara så enkel, kompakt, billig och flexibel som möjligt utan att 
grundkraven frångås. 
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Förstärkarkoppling 
 
Signalnivå 0,5-5µA från PSD:n 
 
Viktigt: 

• DC-kopplad strömförstärkare 
• Avskärmad från störningskällor, främst nätbrum 
• Bandbreddsbegränsning 
• Anpassad signalnivå och polaritet till signalbehandlingsenhet (t.ex. mätkort) 
• Låg drift och offsetspänning 

 
De inducerade strömmarna från PSD:n ligger på en nivå kring 0,5-5µA. Dessa skall 
förstärkas till lämplig nivå innan signalbehandling. De låga signalnivåerna riskerar att 
utsättas för störningar varför det är viktigt att de oförstärkta signalerna inte går onödig 
lång väg. Likaså är det viktigt att förstärkarkopplingen i största mån skyddas från yttre 
störningskällor. Strömförstärkaren skall ha så låg brusnivå som möjligt samt låg 
tidsdrift och offsetspänning för att ge maximal noggrannhet vid senare signalbehandling 
av de förstärkta signalerna. 
Eftersom skillnaden mellan signalerna utnyttjas för att beräkna positionen är det viktigt 
att väl separera signalerna så att minimera överhörning samtidigt som det är viktigt att 
signalerna förstärks på så likartat sätt som möjligt och att elektroniken kring de olika 
signalerna påverkas på samma sätt vid temperaturförändring och drift. 
Gränsfrekvensen för bandbredden hos förstärkaren anpassas efter hastigheten på 
mätningar, d.v.s. maximal hastigheten för rörelsen hos den belysande punkten på PSD:n 
samt om modulerad ljuskälla utnyttjas. Större bandbredd ger större förstärkt brusnivå 
och därigenom främst försämrad upplösning hos de behandlade signalerna. 
 
 
Signalbehandling 
 
Viktigt: 

• Hög precision i division av signaler 
• Maximal bitupplösning (minst 12 bitar) 
• Maximal samplingsfrekvens 
• Anpassad mjukvara för datainsamling, beräkning och kompensering för 

olinjäritet och mörkerström 
 
Vid signalbehandlingen omvandlas signalerna från PSD:n till positionsuppgifter om var 
på PSD:ns aktiva yta som den fokuserade ljuspunkten belyser. 
Genom att sätta in signalerna i kompensationsformeln efter att ha kalibrerat 
längdkonstanten fås positionen i förhållande till centrum på PSD:n. Hög precision vid 
denna division är central för att positionsuppgiften skall vara korrekt med hög 
upplösning. Detta är också huvudanledningen till varför digital signalbehandling är att 
föredra framför analog då analoga integreringskretsars precision ofta inte räcker till. 
Vid digital signalbehandling är det viktigt att så hög bitupplösning som möjligt utnyttjas 
för maximal upplösning hos den beräknade positionen. 12 bitar (dvs. 4096-delnivåer) 
räcker ofta till om översampling utnyttjas men 16 bitar (dvs. 65536 delnivåer) är att 
föredra. 
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Samplingsfrekvensen måste vara så hög att den inte begränsar mäthastigheten vilket 
generellt betyder minst tio gånger så hög samplingsfrekvens som den maximala 
hastigheten hos förflyttning av ljuspunkten eller modulering. Om högre 
samplingsfrekvens finns att tillgå kan signalerna översamplas varvid signalerna 
integreras medelvärde och en del analogt och digitalt brus (kvantiseringsbrus) reduceras 
varvid upplösningen förbättras. 
Om bruset är rent stokastiskt så förbättras upplösningen generellt med 1/√(antal gånger 
översampling), dvs. tex. fyra gångers översampling ger en dubbelt så hög upplösning 
hos mätresultatet. 
 

 
Figur 19: Exempel på hur översamplande fungerar i praktiken. 
En signal med visst analogt brus samplas. 100 samplingar analyseras. Samtliga samplingar hamnar på den undre 
eller övre samplingsnivån. Genom integrering fås det genomsnittliga samplingsvärdet av samtliga hundra 
samplingar som har bättre noggrannhet än den begränsning som dålig bitupplösning ger.  

 
Om maximal precision skall uppnås kalibreras även signalerna för att minimera felen 
som det oönskade infallande ljuset, fotobruset och positionsolinjäriteten åstadkommer. 
Speciellt kalibrering av positionereringsolinjäriteten efter en uppmätt linjäritetskurva 
ger en mer komplex signalbehandling. Om olinjäritetskalibrering skall utnyttjas 
samtidigt som att snabba insvängningsförlopp och liknande skall mätas och analyseras 
krävs ofta signalbehandling i någon form av datorbaserad mjukvara. 
Alternativen är fler men National Instruments programvara LabView är ett av de mer 
lämpade alternativen pga. dess kraftfullhet, flexibilitet och användarvänlighet. I denna 
programvara kan allt ifrån enkla till komplexa applikationer för mätändamål mha. PSD 
skapas, och vid utvecklingsfasen finns många passande applikationer- och 
delapplikationer att tillgå. 
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Kalibrering 
 
Innan mätning med PSD kan genomföras måste längdkonstanten i 
kompenseringsdivisionen tas fram. Denna konstant skiljer något mellan olika PSD-
exemplar men motsvarar ungefär halva mätsträckan. 
 
Längdkonstanten fås fram på följande sätt: 

• PSD:n belyses med den fokuserade laserpunkten. Centrum på PSD:n söks 
genom att finna den punkt på PSD:n där de inducerade strömmarna är lika. 

  
Figur 20:  Figur 21: 
Endimensionell PSD belyst i centrum Fotoströmmarna I1och I2 är lika 

 
• Laserpunkten förflyttas sedan till en position ca 25% från ett av ändlägena. 

Sträckan mäts med något annat referensinstrument och längdkonstanten 
anpassas så att den beräknade positionen från PSD (i förhållande till centrum) 
överrensstämmer med instrumentets angivna position. 

 
Figur 22 
 

• Laserpunkten förflyttas till motsvarande position vid motsatta ändläget varvid 
den beräknade positionen jämförs med instrumentets angivna position. Om inte 
positionerna överstämmer ändras längdkonstanten något så att skillnaden mellan 
positionsuppgifterna hos instrumentet och de beräknade PSD-positionerna blir 
de samma vid båda ändlägena. 

 
Figur 23 
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• Den beräknade PSD-positionen kontra instrumentets angivna position 
kontrolleras sedan då laserpunkten förflyttas till ett antal punkter över på PSD:ns 
aktiva yta, minst 10% från ändlägena, och bör nu överrensstämma utan större 
skillnader än de som uppkommer pga. PSD:ns precisionsfel (mestadels från 
olinjäriteten) samt referensinstrumentets precisionsfel. 

 
Figur 24 

 
Förfarandet sker på samma sätt för endimensionella och tvådimensionella PSD:ar men 
för tvådimensionella PSD:ar söks två längdkonstanter, en i x-led och en i y-led. 
Längdkonstanten behöver inte kalibreras flera gånger så länge som PSD:n används 
under samma omständigheter, med samma signalförstärkning och ljuskälla. 
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Praktiskt mätförfarande 
 
Att tänka på vid mätning: 
Det är viktigt att laserpunkten centreras rätt. Om punkten centreras fel i y-led på en 
endimensionell PSD så riskerar den belyser delvis utanför den aktiva ytan. Då föreligger 
risk att en del av laserpunkten reflekteras och sekundärt hamnar på annan platts av den 
aktiva ytan vilket kan störa mätningen. Om optiskt interferensfilter är påmonterat 
framför PSD:n är det nästintill omöjligt att med ögat se var laserpunkten hamnar på 
PSD:n även om laser med synligt ljus används. Då måste centrering i y-led ske genom 
att y-positionen där summan av fotoströmmarna är maximal söks. 
 

Fotoströmmarnas summa vid förflyttning i y-ledd över 
en endimensionell PSD
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Diagram 8: Exempel på hur summan av fotoströmmarna varierar då en laserpunkt förflyttas i y-led över en 
endimensionell PSD 
 
Likaså är det viktigt att PSD:n monteras så rakt som möjligt.  Sned montering påverkar 
den uppmätta positionen så att det angivna avståndet från centrum förkortas på 
endimensionella PSD:ar och så att x- och y-positionerna på tvådimensionella PSD:ar 
blir felaktiga. Felen ökar desto längre från centrum på PSD:n som punkten belyser. 
Vid kompensering av positionsolinjäriteten mha. uppmätt linjäritetskurva kan en sned 
montering ge extra stort fel då en felaktig kompensering i värsta fall kan ge ett dubblerat 
positionsfel. (se: åtgärd, positionsolinjäritet s. 25) 
För att kontrollera om en tvådimensionell PSD är rak monterad kan laserpunkten 
förflyttar över den aktiva ytan i x-led och hållas stabil i y-led samtidigt som det 
kontrolleras att inte y-positionerna förändras mer än vad precisionsonoggrannheten ger 
upphov till. På samma sätt kan förflyttning ske i y-led där de beräknade x-positionerna 
kontrolleras. 
En liknande kontroll är svår att praktiskt genomföra med endimensionella PSD:ar. Den 
kontroll som istället i praktiska fall står till buds, är att kontrolleras att summan av 
fotoströmmarna är konstant vid förflyttning av laserpunkten över 80% av totalsträckan. 
Detta ger dock ofta inte tillräckligt bra resultat. 
Det är istället extra viktigt att den endimensionella PSD:n inte kan vridas mellan 
kalibreringsförfarandet där längdkonstanten och eventuell linjäritetskurvan tas fram och 
de senare mätningarna med PSD:n. 
Speciellt endimensionella PSD:ar måste alltså monteras på ett kretskort som med 
säkerhet kan placeras rätt utan vridning mellan kalibreringsförfarandet och mätningar. 
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Olika arrangemang vid positionsmätning med PSD och 
diodlaser 
 
Schematiska bilder över olika arrangemang vid mätning av rörelse och positionering 
med hjälp PSD och diodlaser där hög precision är centralt. 
Observera att alla mekaniska arrangemang måste vara mekaniskt stabila och att 
längdutvidgning i materialen vid temperaturförändring beaktas! 
 
 
Metod 1: 
PSD flyttas 
 
Fördelar: 

• Robust och enkelt arrangemang 
• Kort fokuseringsavstånd 
 

Nackdelar: 
• Signalen måste överföras till signalbehandlingsenhet/dator 

från den rörliga delen, vilket kan leda till problem med 
signalkablarn 

 
 
 
 

Figur 25 
Metod 2: 
Laser och fokuseringsoptik flyttas 
 
Fördelar: 

• Enkelt arrangemang 
• Kort fokuseringsavstånd 
• Enkelt att utöka mätningen med fler PSD:ar för 

att mäta karakteristiken på fler ställen 
 

Nackdelar: 
• Risk för att laser och optik vickar under 

förflyttning vilket ger felaktiga mätningar 
 
 

Figur 26
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Metod 3: 
Hörnspegel flyttas 
 
Fördelar: 

• Inga kablar som dras till rörliga delar 
 

Nackdelar: 
• Möjliggör endast endimensionell mätning 
• Hörnspegeln riskerar vicka under förflyttning 

vilket ger felaktiga mätningar 
 
 

Figur 27 

 
 
Metod 4: 
Takkantsprisma (retroreflektor) flyttas 
 
Fördelar: 

• Inga kablar som dras till rörliga delar 
• Okänslig om prismat skulle vicka under 

förflyttning 
 
Nackdelar: 

• Dyrt prisma 
 
 
 
 
 

Figur 28 
 
 
Metod 5: 
Planspegel vrids 
 
Fördelar: 

• Möjliggör mätning av vridning 
 
Nackdelar: 

• Ej möjligt att mäta linjär rörelse 
• Ändrat fokuseringsavstånd 
• Laserpunktens rörelse är inte linjär mot 

vridningen av spegeln. 
 
 
 
 

Figur 29 
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3. Analys 
 
Generellt vid PSD-mätningar: 

• Positionen mäts alltid kontra centrum på PSD:n, dvs. där de inducerade 
strömmarna är lika stora 

• Vid lägre hastighet utnyttjas modulerad laser och topp-till-toppmätning, vid 
högre omodulerad och kompensering av mörkerströmmen 

• Lång tid på samma position medger högre upplösning och repeternoggrannhet 
• Stora temperaturförändringar skall i största mån undvikas, inte bara pga. 

förändringar med PSD:n utan även längdutvidgning i omgivande material 
• Allt för kraftigt oönskat infallande ljus skall undvikas, speciellt om det kommer 

från modulerade ljuskällor som lysrör eller lågenergilampor 
• Stabil mekanik krävs för säkra mätningar 

 
 
PSD: 
Den mätsträcka som är aktuell för mätfallen där PSD-utrustningen skulle kunna komma 
till fråga är i de flesta fall under 1mm. Det handlar om väl kontrollerade förflyttningar 
till punkter där slutpositionen i de flesta fall inte varierar mer än i värsta fall några tiotal 
mikrometer samtidigt som kravet på mätutrustningen vad gäller precision, upplösning 
och repeternoggrannhet är hög – i vissa fall under en mikrometer. 
Eftersom både precision, upplösning och repeternoggrannheten för PSD:ar generellt står 
i proportion mot den aktiva ytans längd och mindre PSD:ar även har bättre data 
angående stigtid och mörkerström så är det endast PSD:ar med liten mätsträcka/mätyta 
som passar för ändamålet. 
Den faktor som i största grad begränsar precisionen är positionsolinjäriteten och dess 
utseende. SiTek är den tillverkare av PSD:ar som producerar och tillhandahåller de 
bästa tillgängliga PSD:arna då det gäller låg olinjäritet. 
Deras mest lämpade endimensionella PSD har en aktiv mätyta på 2,5x0,6mm och har 
betäckningen 1L2,5CP1 (4-pin DIL-kapsel) och 1L2,5CP2 (14-pin DIL-kapsel). Denna 
har en specificerad positionsolinjäritet på ±0,1% inom 80% av mätsträckan (vid 15V 
reverserad spänning och rumstemperatur). 
Denna har kontrollerats och utvärderats under exjobbet och verkar passa bäst de 
endimensionella mätningar som kan bli aktuella. 

  
Figur 30: SiTek 1L2,5CP1  Figur 31: SiTek 1L2,5CP2 

 
Då det gäller tvådimensionella PSD:ar finns det tre typer att välja på: duo-lateral, tetra-
lateral och pin-cushion. PSD:ar av duo-lateral typ har sämre stigtid och högre 
mörkerström än de av tetra-lateral eller pin-cushion-typ men betydligt mindre 
linjäritetsfel. Vid den typen av mätningar med hög precision som skulle komma i fråga 
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begränsar i största grad linjäritetsfelet varför de tvådimensionella PSD:ar som passar 
tillämpningen enbart är av dio-lateral typ. 
Även då det gäller tvådimensionella PSD:ar tillverkar SiTek de mest lämpade PSD:arna 
pga. den låga olinjäriteten. 
SiTek:s mest lämpade tvådimensionella PSD har en aktiv mätyta på 2x2mm och har 
betäckningen 2L2CP4 (4-pin ceramic-kapsel) eller 2L2MP1 (TO8-kapsel). Denna har 
en specificerad positionsolinjäritet på ±0,3% inom 80% av mätsträckorna i x- och y-led 
(vid 15V reverserad spänning). 
Även denna har kontrollerats och utvärderats och verkar vara den tillgängliga 
tvådimensionella PSD som passar bäst för de 2-dimensionella mätningar som kan bli 
aktuella. 

  
Figur 32: SiTek 2L2CP4  Figur 33: SiTek 2L2MP1  
 
Ljuskälla: 
Som ljuskälla passar en standard diodlaser med ljus inom de röda synliga våglängderna 
bäst för de aktuella tillämpningarna. Även om de aktuella PSD:arna är mer känsliga för 
infrarött ljus (känslighetstopp kring 940nm, se diagram 4) så passar ändå diodlasrar 
med synligt ljus bättre för ändamålet av flera anledningar: Det är betydligt enklare att 
handskas med det röda laserljuset, både vid fokusering och grovcentrering av 
laserpunkten på PSD:ns yta. Röda laserdioder är vanligare, billigare och det finns ett 
större utbud än av laserdioder med infrarött ljus. 
Effektmässigt passar en standard 3mW diodlaser bra. 
3mW-laserdioder med 670nm våglängd finns att tillgå med förhållandevis tunn stråle 
(3-6mm) och begränsad spridning, lämpar sig väl att fokusera och det är enkelt att tillgå 
passande interferensfilter. 
 
Som fokuseringsoptik ger en högkvalitativ konvex lins, 
helst med dubbelglas, med passande brännvidd till 
fokuseringsavståndet och anpassat glas till diodlaserns 
våglängd bäst kompromiss. 
 
Strålen fokuseras ner väl utan större risk för brytningsfel 
samtidigt som det tillåts en viss längdändring på 
fokuseringsavståndet, åtminstone ±10%. I de aktuella fall 
som PSD-mätutrustningen är tilltänkt kommer 
fokuseringsavståndet att vara mellan 0,5-10cm. Denna optik 
kommer då tillsammans med bländare och diodlaser med 
någorlunda tunn och jämn stråle ge en tillräckligt liten och 
jämn ljuspunkt för att uppfylla PSD:ns krav. 
     Figur 34
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Figur 35: Laserstrålen fokuseras genom den konvexa dubbelglaslinsen. 

 
Förstärkarkoppling: 
En dubbelinverterande DC-kopplad strömförstärkare baserat på högkvalitativa OP-
förstärkare, och med en förstärkning som ger en insignal till mätkortet på 0-10V 
(beroende på datainsamlingskort). 
 

 
Kopplingschema 1 

 
Detta ger för en förstärkarkoppling för en endimensionell PSD i storleksordningen 
300kΩ över första kopplingen vid 10ggr förstärkning genom den andra. 
 
Vid 300kΩ över ström-spänningomvandlaren motsvarar 1µA in 0,3V ut. 
(U=I*R ger U=1*10-6[A]*300*103[Ω], U=0,3[V]) 
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Kopplingschema 2 
 
En förstärkarkoppling för en tvådimensionell PSD (duo-lateral) där Y-sidan är 
backförspänd med ca 6V ger en förstärkningsfaktor på X-sidan med motsvarande 
240kΩ över första kopplingen vid 10ggr förstärkning genom andra, och på Y-sidan 
motsvarande 1MΩ över första kopplingen vid 1ggr förstärkning över andra. 
Y-sidan verkar då negativt från backspänningen och mot noll dvs. en ökad ljusmängd 
ger lägre spänning och en punktbelysning närmar en sida i Y-led ger lägre spänning på 
motsvarande förstärkta kanal. 
Bandbredden begränsas kring 10kHz vid omodulerad mätning 20kHz vid modulerad 
mätning med 2kHz moduleringsfrekvens. 
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Kanalerna skall separeras på ett sätt så överhörning i största grad undviks, ledarna skall 
dras med samma åtanke. Kretskortet skall helst kapslas in jordad låda för att undvika 
yttre störningar. 
 
Signalbehandling: 
För att ge ett kraftfullt och flexibelt mätsystem med stora möjligheter till analys och 
vidare utbyggnad passar datorbaserad signalbehandling via anpassad mjukvara bäst de 
tillämpningar som kan komma ifråga för utrustningen. 
LabView är ett av de lämpligare alternativen tillsammans med ett 12- eller 16-bitars 
datainsamlingskort. 
Alla signaler behandlas i för ändamålet skapad applikation och även diodlaserns 
moduleringssignal. Så lite som möjligt sköts via hårdvara och så mycket som möjligt 
via mjukvara för att ge ett så flexibelt system som möjligt.  
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Vid positionsmätning mha. PSD-laserutrustning finns olika begrepp som 
beskriver noggrannheten hos mätningarna: 
 
• Precision 
Den maximala skillnaden mellan angiven position och verklig position, över 
den hela definierade mätsträckan, begränsad enligt en normalfördelning av 
alla mätvärdena. 
 
• Upplösning 
Den minsta delstrecka som med säkerhet kan detekteras. Begränsas av 
bitupplösningen hos mätuppsamlingskortet samt brusnivån på signalen. Kan 
även definieras som den delsträcka som positionsuppgiften varierar med vid 
fast belyst position. Om belyst position är oförändrad kan 
positionsuppgifterna integreras varvid upplösningen förbättras. 
  
• Uppdateringsupplösning 
Upplösningen hos mätvärdesredovisningen. Styrs av bitupplösningen hos 
mätuppsamlingskortet samt om integrering utnyttjas. 
 
• Repeternoggrannhet 
Den maximala skillnaden mellan uppmätta positioner vid återgång till 
samma fysiska position flera gånger, över den hela definierade mätsträckan, 
begränsad enligt en normalfördelning av alla mätvärdena. 
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4. Slutsats 
 
Slutsatsen baseras på de teoretiska och praktiska undersökning som utförts under 
utvecklingsarbetet och analysen av resultaten. Den syftar till att svara på de specifika 
frågor som ställdes av uppdragsgivaren och sammanfattas i Målformuleringen punkt 1.2   
 
Frågor: 

�”Kan vi praktiskt bygga ett mätsystem mha. PSD-diodlaser för produktions- och 
utvecklingstest och vilken prestanda kan man få?” 

• Garanterad precision 
• Repeternoggrannhet 
• Hastighet 
 

�”Klarar mätutrustningen de störningar den kan utsättas för i den miljö mätningar 
kommer att ske i?” 

• Oönskat infallande ljus 
• Temperaturförändring 

 

�”Hur skall mätsystemet realiseras i praktiken?” 
• Beskriva hur mätdatan skall behandlas 
• Förslag på praktiskt montage 

 
 
Svar på frågorna: 
 

� ”Kan vi praktiskt bygga ett mätsystem mha. PSD-diodlaser för produktions- och 
utvecklingstest och vilken prestanda kan man få?” 
 
 
Garanterad precision 
Vid max 1kHz analyserad frekvens (omodulerad laser) eller max 200Hz vid modulerad 
laser, 1mm mätsträcka 
 

1-dimensionell PSD 2-dimensionell PSD 

Kompenserat för 
positionsolinjäriteten ±0,6 µm ±1,5 µm 

Icke olinjäritetkompenserad 
Icke kontrollerad olinjäritet 
(max 4° snett monterad) 

±5 µm ±10 µm 

 
Kommentar: 
Vid optimerad kompensation för olinjäriteten kan ännu högre precision garanteras 
(begränsas av upplösningen) men mer realistisk optimering ger vissa avvikelser som 
begränsar precisionen något, kring ±0,6 µm för en endimensionell PSD och ±1,5 µm för 
en tvådimensionell PSD. 
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Vid icke olinjäritetskompenserad mätning begränsas precisionen till största del av 
positionsolinjäriteten. Denna är enl. SiTek specificerad till ±2,5 µm för den 
endimensionella PSD:n och ±6 µm för den tvådimensionella. Utan kontrollmätning och 
med tolerans för att PSD:n monteras något snett (max 4°) kan dock inte realistiskt högre 
precision än ±5 µm respektive ±10 µm garanteras där inverkan av det möjliga 
snedmontaget är ±1 µm. 
 
Repeternoggrannhet 
Vid max 1kHz analyserad frekvens (omodulerad laser) eller max 200Hz vid modulerad 
laser, 1mm mätsträcka 
 

1-dimensionell PSD 2-dimensionell PSD 

Kompenserat för 
positionsolinjäriteten ±0,3 µm ±0,6 µm 

Icke linjäritetkompenserad 
Icke kontrollerad olinjäritet 
(max 4° snett monterad) 

±0,3 µm ±0,6 µm 

 
Kommentar: 
Repeternoggrannheten begränsas av upplösningen och inverkan av förändringar i 
mörkerströmmen. Vid optimala förhållanden där inga störningskällor finns och längre 
integreringstid tillåts (dvs. lägre mäthastighet) medges en högre repeternoggrannhet. 
Kompensation för positionsolinjäriteten eller enbart kontroll av olinjäriteten samt 
kontroll att PSD:n är rakt monterad efter kalibrering inverkar inte på 
repeternoggrannheten. 
 
Hastighet 
Maximalt analyserad frekvens med 10ggt högre mätfrekvens och garanterad precision 
och repeternoggrannhet 
 

1-dimensionell PSD 2-dimensionell PSD 

Omodulerad laser 1 kHz 1 kHz 

Modulerad laser 200 Hz 200 Hz 

 
Kommentar: 
Det är inte främst stigtiden som begränsar hastigheten utan det faktum att hög 
repeternoggrannhet, upplösning och precision kräver en viss integrering av mätvärdena. 
Vid modulerad laser krävs inväntan på att de små översvängar som uppkommer skall 
avklinga och att tillräckligt lång integreringstid finns. 
Vid lägre krav på repeternoggrannhet, upplösning och precision medges högre hastighet 
med eller utan modulerad ljuskälla. 
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�”Klarar mätutrustningen de störningar den kan utsättas för i den miljö mätningar 
kommer att ske i?” 
 
Oönskat infallande ljus 
Uppkopplingen klarar de mängder och den typ av oönskat infallande ljus som 
förekommer i normal inomhusmiljö och de lokaler som PSD-laserutrustningen kan 
tänkas användas i om följande åtgärder nyttjas: 

• Optiskt interferensfilter utnyttjas 
• Kompensering för mörkerströmmen: 

+ Klarar precisionen vid normal inomhusbelysning och begränsat infallande 
solljus. 

- Känslig mot kraftigt direktlysande modulerat ljus (t.ex. direktlysande lysrör) 
• Lasermodulering: 

+ Klarar även direktlysande modulerat ljus 
 
 
Temperaturförändring 
 

Temperatur 18-28°C 5-70°C 

Åtgärd Lasermodulering Lasermodulering* 

Alternativåtgärd Kompensering för 
mörkerströmmen 

Kompensering för 
mörkerströmmen* 

Kompletteringsåtgärd  Ändra laserströmmen* 

Förbättringsåtgärd  
Kompensera med 
temperaturgivare* 

* Ej praktiskt bevisat pga. problematik kring längdutvidgning i omgivande material och 
laserinterferometerns temperaturkänslighet 
 
Kommentar: 
Området 5-70°C inbegriper det temperaturområde som ligger utanför normal 
rumstemperatur dvs. temperaturområde: 18-28°C. Den teoretiska undersökningen 
påvisar att PSD:n även klarar mätningar i området som ligger utanför normal 
rumstemperatur om åtgärderna ovan vidtas men det har inte varit praktiskt möjligt att 
testa och utvärdera detta pga. längdutvidgning i omgivande material och 
referensinstrumentet: laserinterferometerns temperaturkänslighet varvid det har varit 
omöjligt att separera förändringar i PSD:ns karakteristik från övriga inverkande 
faktorer. 
Möjlighet finns dock att utföra dessa tester om tid och motiv finns, då speciell 
uppvärmning av PSD:n specifikt, tillsammans med mikrotemperaturgivare kan 
konstrueras.  
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�”Hur skall mätsystemet realiseras i praktiken?” 
 
Beskriva hur mätdatan skall behandlas 
 
Mätning av mekaniskt insvängningsförlopp: 
Exempel på hur mätning av ett mekaniskt insvängningsförlopp med maximal analyserad 
frekvens på 1kHz och krav på maximal precision och upplösning kan genomföras, då 
signalbehandlingen sker i ett mjukvarubaserat mätsystem. 
 
 

1. Kalibrering 
2. Datainsamling 
3. Databehandling 
4. Presentation och lagring 

 
 

1. Kalibrering 
Mörkerströmmarna i PSD:ns elektroder mäts direkt innan insvängningsförloppet 
skall genomföras genom att laserdioden tillfälligt släcks eller belyser annan platts än 
PSD:n 

 
2. Datainsamling 
Rörelsen som skall analyseras påbörjas och sekvensen samplas från den tidpunkt då 
laserpunkten hamnar på PSD:ns aktiva yta varvid fotoströmmarna stiger. Maximal 
samplingsfrekvens utnyttjas på de 2 kanalerna (endimensionell PSD) respektive 4 
kanalerna (tvådimensionell PSD) som samplas. Detta för att översampling skall 
kunna utnyttjas för att ge maximal upplösning och repeternoggrannhet. 

 
3. Databehandling 
• Skurar av mätvärden/samplingar integreras till 10kHz för analys av maximalt 

1kHz signalfrekvens. 
• Mätningarna kompenseras för de tidigare mätta mörkerströmmarna 
• Divisionsberäkningar för de integrerade mätvärdena genom hela sekvensen 

genomförs 
• Positionerna kompenseras för positionsolinjäriteten med den uppmätta 

olinjäritetskurvan 
 

4. Presentation och lagring 
• Mätningen presenteras i form av lämpliga grafer och mätvärden 
• Positionsdatan lagras för senare jämförelse eller ytterligare analys 
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Mekaniska arrangemang för mätning på MYDATA-maskiner 
 
Nedan beskrivs olika förslag på mekaniska arrangemang med PSD-diodlaserutrustning 
vid mätning på MYDATA:s ytmonteringsmaskiner och utrustning. Alla grundar sig på 
grunduppställningarna för arrangemang vid positionsmätning med PSD och diodlaser 
som beskrivs på sidan 25 och 26. 
 
 
PSD och laser monterad på samma kort, verktyg med retroreflektor 
Grundar sig på uppställningsmetod 4 
 
Ett kretskort där PSD, diodlaser tillsammans med fokuseringsoptik och förstärkare är 
monterat placeras stadigt på y-vagnens monteringsbord. Kortets montage är konstruerat 
så att PSD:ns lutning kontra x/y-planet inte förändras mellan mättillfällen eller tidigare 
linjäritetsmätning, detta för att positionsolinjäritetskalibreringen skall fungera så bra 
som möjligt och felkällorna minimeras. 
En retrofrelektor är monterad på verktyg för montage på MIDAS-monteringshuvud. 
Denna retroreflektor väger inte mer än en större plockverktyg och påverkar därför inte 
mekaniken negativt.  
 
För en- och tvådimensionell mätning av insvängningsförlopp och enstaka 
monteringssimulering. Mekanikens egenskaper hos monteringsmaskinen mellan 
monteringshuvud och monteringsbord kan mätas. 
Det centrala kretskortet och retroreflektor på verktyg gör arrangemanget enkelt och 
snabbt att förflytta. 
 
 
Verktyg med PSD och accelerometer, laser nedan 
Grundar sig på uppställningsmetod 1 
 
Ett kretskort med PSD och förstärkare tillsammans med en eller flera accelerometrar 
monteras på verktyg för placering på MIDAS-monteringshuvud. Om kretskortet är 
ytmonterat med små komponenter påverkar inte dess vikt mekanikens egenskaper 
negativt. 
Diodlasern med fokuseringsoptik monteras nedan, på monteringsbord. 
 
För mätning av insvängningsförlopp där mekanikens egenskaper hos 
monteringsmaskinen mellan monteringshuvud och monteringsbord kan mäts. 
Positioneringsdatan från PSD:n kombineras med accelerometerinformationen från 
accelerometern (eller accelerometrarna) varvid utökad analys kan göras, speciellt om 
uppgifterna kombineras i mjukvarubaserad signalbehandling (tex. LabView). 
Nackdelen är att signal från det rörliga kretskortet måste förmedlas till 
signalbehandlingsenhet, samt risk för att PSD:n hamnar något snett vilket påverkar 
resultat negativt speciellt om positionsolinjäritetskalibrering utnyttjas. 
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PSD nedan, laser monterad på verktyg, för monteringssimulering 
Grundar sig på uppställningsmetod 2 
 
Kretskort med förstärkare och en eller flera PSD:arn monteras rakt och stabilt på y-
vagnens monteringsbord. Diodlaser och fokuseringsoptik monteras på verktyg för 
placering på monteringshuvud. 
 
Detta montage lämpar sig främst för monteringssimulering med tvådimensionell PSD-
mätning. Eftersom fler PSD:ar kan monteras på kretskortet på olika platser kan en 
simulering av komponentmontering ske (utan fysiska komponenter och vakumsug), 
varvid egenskaperna för ytmonteringsmaskinen mäts och kontrolleras på fler platser. 
Möjlighet att montera på kretskortet utan monteringsbord medger mätning och kontroll 
vid produktionstester då ytmonteringsmaskiner levereras utan monteringsbord. 
 
Nackdelen är att det föreligger risk att diodlaser och fokuseringsoptik skall vibrera eller 
gunga så att det stör mätningen. Mycket viktigt är att montage är tillräckligt mekaniskt 
stabilt.    
 
 
Planspegel (ytfolierad) monterad på HYDRA*-spets för mätning av vridning 
Grundar sig på uppställningsmetod 5 
 
Ytfoljerade planspeglar monteras på en eller flera HYDRA*-spetsar. Den fokuserade 
diodlasern reflekterar mot en av planspeglarna ner på en endimensionell PSD. När 
spegeln vrids förflyttas laserpunkten över PSD:ns yta. Kontaktfri mätning och kontroll 
av vridning, slirande och eventuella vibrationer hos hydraspetsarna kan på detta sätt 
göras med upplösning och precision över HYDRA*-spetsgivarnas.  
 
* Hydra: monteringsenhet för MYDATA:s ytmonteringsmaskiner som plockar upp till 8 
komponenter i taget för montering 
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5. Rekommendationer 
 
Resultatet av analysen, baserad på det utvecklingsarbete och undersökningar som gjorts 
visar att de krav och mål som MYDATA har ställt upp för mätningar m.h.a. ett 
mätsystem baserat på PSD och diodlaser uppfylls. 
 
Precisionen och hastigheten räcker samt systemet klarar normalt de störningar som det 
kan utsättas för i form av omgivande belysning och temperaturförändringar. 
Systemets flexibilitet, höga precision och förhållandevis låga pris ger en i många fall 
oöverträffad kombination även om andra mätsystem och mätsätt i vissa fall är att 
föredra. 
PSD:n kan endast mäta mycket korta avstånd och vid kontaktfri mätning över längre 
avstånd är t.ex. en laserinterferometer att föredra. Vid mätning av rörelseförändringar är 
i många fall accelerometrar att föredra. Men vid mätning av insvängningsförlopp ger en 
kombinering av PSD-utrustning och accelerometrar där alla enheter matas in i ett 
datainsamlingskort och analyseras via datorbaserad mjukvara ett kraftfullt och flexibelt 
mätsystem som både klarar accelerationer, snabba rörelser och positioner med hög 
precision.  
Den mjukvara som verkar lämpligast är LabView, inte bara pga. dess kraftfullhet, 
flexibilitet och användarvänlighet utan det faktum att det redan nyttjas i många av 
MYDATA:s nuvarande testutrustningar, främst för produktion. 
 
MYDATA har tillgång till mätmaskin (placerat i temperaturstabilt rum, med 0,3µm 
positioneringsnoggrannhet) som är lämplig att använda vid kalibrering av PSD:ars 
längdkonstanter och även för att ta fram linjäritetskurvor. För att kalibrera och ta fram 
linjäritetskurvor hos endimensionella PSD:ar finns en lämplig laserinterferometer som 
även går att utnyttja som encoder varvid automatisk framtagning av linjäritetskurvor blir 
möjligt via LabView. 
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Bilagor 
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• Projektdagbok 
• Tidsplan 
• Förklaring till tidsplan 
• Tidsplansresultat: Moment under exjobbet 
• LabView-program 

- snabbare_division.vi 
- positionsolinjäritetskompensering_tabell.vi 
- duo-lateral.vi 

• Excelblad 
- linjäritetsmätning SiTek 1L2,5 
- linjäritetsmätning Hamamatsu 3979 
- linjäritetsmätning SiTek 2L2CP4 

 



Ordlista 
Speciella ord som förekommer i rapporten och projektdagboken. 
Specifika förklaringar som relaterade till mätning m.h.a. PSD och diodlaser. 
 
Anod – positiv elektrod 

Astigmatisk – optiskt brytningsfel, diodlaserns astigmatism ger upphov oval punktform 

Bitupplösning  – den binära upplösningen vid sampling (ex 8 bitar ger 28=256 samplingsnivåer)  

Bländare – skärmar av ljus, diodlaserns strå le skärmas av med bländare för att minska den ovala formen 

Brännvidd – fokuseringsavstånd mellan lins och brännpunkt  

Dubbelglaslins – lins (konkav eller konvex) med dubbla glas 

Duo-lateral  – typ av tvådimensionell PSD  

Fotobrus – den störström som induceras i en PSD p.g.a. temperaturens inverkan 

Fotoström – de strömmar som induceras i PSD:ns elektroder p.g.a. infallande ljus 

HF-filter – elektroniskt filter som ”hackar sönder” lysrörs nätflimmer 

HYDRA - monteringsenhet för MYDATA:s ytmonteringsmaskiner som plockar upp till 8 komponenter i taget 

Interferensfilter – brant optiskt bandpassfilter 

IR – infrarött ljus, ljusvåglä ngder ovan det synliga spektrat (över 800nm) 

Katod – negativ elektrod 

Kompenseringsdivisionen – matematisk beräkning för position hos infallande ljus på PSD:n 

Konkav – förminskande lins  

Konvex – förstorande lins  

Kvantiseringsbrus  – brus som uppkommer vid digital/analogomvandling  

LabView – programverktyg för utveckling av mät- och processtyrningstekniska applikationer 

Laserinterferometer –  mätinstrument som mäter med hög precision m.h.a. inteferensskillnad hos en laserstråle  

Linjäritetsfel  – se positionsolinjäritet 

Linjäritetskurva – uppmätt kurva som visar differensen mellan beräknad PSD-position och riktig position 

Längdkonstanten – konstant som kalibreras i kompenseringsdivisionen, ca halva PSD:ns aktiva längd 

Maximal fotoström – den maximala strömmen PSD:n inducerar innan den överstyr 

MIDAS – monteringsenhet för MYDATA:s ytmonteringsmaskiner, för montering med maximal precision  

Mätuppsamlingskort – kort för mjukvarubaserad mätning och processtyrning (se LabView)  

Mörkerström – den ström som PSD:n inducerar då den inte belyses  

National Instrument – tillverkare av bl.a. mätuppsamlingskort 

Offsetspänning  – spänning vid nollsignal in 

Olinjäritet – se positionsolinjäritet 

Parallellt strålknippe  – ljusknippe utan märkbar spridning 

Pin-cuschion – typ av tvådi mensionell PSD 

Positioneringscell – se PSD 

Positionsolinjäritet – en inbygg olinjäritet som skiljer mellan olika PSD-exemplar, ger ickelinjär position 

Positionsolinjäritetsfel - det fel som positionsolinjäritetenen ger 

Precisionsonoggrannhet – den samlade onogrannheten hos mätsystemet 



PSD – Position Sensing Detector, fotodiod som detekterar positionen hos infallande ljus 

Repeternoggranhet – noggrannheten vid återgång till samma punkt flera gånger  

Reverserad spänning  – minusspänning som läggs över diodövergång för att undvika framström 

Sampling – digitalisering av analog signal genom ”provtagningar” av spänningen 

Samplingsfrekvens – antalet mätningar per tidsenhet, mäts i kHz eller kS/s (kilosampler per sekund) 

Samplingsnivå  – fasta spänningsnivåer vid sampli ng, beror på bitupplösningen 

Samplingsvärde – den spänning som varje specifik sampling motsvarar 

Signal -brusförhållande  – skillnad mellan bruset hos en signal och maximal signal, mäts i decibel [dB] 

Stegsvar – utsignal vid insignalsramp 

Stigtid – den tid det tar för en signal att stiga från 10% till 90% av maxnivå, mäts i sekunder [s]  

Tetra-lateral  – typ av tvådimensionell PSD  

Topp-till-toppvärde – värdet från lägsta till högsta nivån under en cykel  

X-vagn – vagn rörlig i x-led på ytmonterningsmaskin (här hämtas komponent som skall monteras) 

Ytmonteringsmaskin – monteringsmaskin för ytmonterade elektroniska komponenter 

Y-vagn – vagn rörlig i y-led på ymonteringsmaskin (här finns kretskortet som skall bestyckas) 

Översampling  – signalen samplas i hög frekvens och integreras digitalt 
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Projekdagbok veckovis 
 
Projektdagboken är en i efterhand skriven förkortad version av den dagbok som skrevs 
under tiden examensjobbet gjordes. 
Projektdagbokens syfte är att för läsaren åskådliggöra hur exjobbet utvecklades. Detta 
för att redogöra för försök och undersökningar i den ordning de gjordes, inkluderande 
resonemang kring resultat och även i viss mån vissa felsteg i arbetets gång. 
Läsaren skall utifrån projektdagboken kunna utföra liknande utvecklingsarbete och 
utnyttja delslutsatser. 
Detta främst för att MYDATA automation AB på bästa sätt skall kunna utnyttja 
utvecklingsarbetet som genomförts och för att minimera risken att kunskap inte förs 
vidare till uppdragsgivaren. 
 
 
V8 (19 feb – 23 feb) 
 
Eftersom jag tidigare hade praktiserat på MYDATA automation AB, kände företaget och hade varit i 
kontakt med handledare och närmast berörda personer gick snabbt att installera mig. Redan första dagen 
var mitt rum och datorn klart och genast sattes förstudierna av PSD:ar, lasrar och optik igång vilket främst 
syftade till att så snabbt som möjligt få iväg en beställning på erforderlig utrustning. 
Jag studerade datablad, skrifter och hemsidor. 
 
Tillgång till en del utrustning från tidigare experiment på MYDATA med mätningar mha. diodlaser och 
PSD fanns, innehållande en diodlaser och tillhörande laserdriver, två konvexa och en konkav lins samt 
laborationsmekanik för montage av optiken, allt från Melles Griot. 
Parallellt med de teoretiska förstudierna och undersökning av passande utrustning gjordes en del 
experiment med den gamla Melles-utrustningen för att främst undersöka praktiskt hur fokusering av 
diodlaserns punkt skulle genomföras, och karakteristiken för en diodlaser. 
PSD-tillverkarna, Hamamatsu och SiTek, hade beskrivit att den träffande ljuspunktstorlekens skulle vara 
0,1-0,5mm, och helst en så jämn punkt som möjligt. Möjligheterna att uppnå detta var det första som 
undersöktes. 
Vid de första försöken skulle laserpunktens storlek mätas, vid olika typer av fokuseringar genom att 
belysa en CCD (svart-vit videokamera utan optik kopplad till monitor) men denna metod fungerade 
endast vid mycket låga lasereffekter, även med mörka filter framför, pga. automatljusinställning. Snabbt 
kunde dock verifieras diodlaserns astigmatiska punktform (se Figur 18 i rapportdel), dvs. att diodlaserns 
punkt inte är rund utan oval och innehåller en stående linje med lägre intensitet än huvudpunkten, vilket 
också beskrevs i bl.a. Melles Griot katalog. 
 
En tidig idé var att uppnå ett parallellt strålknippe utifrån diodlasern med en diameter av 0,1-0,3mm, detta 
för att möjliggöra mer generella mätningar utan bestämt fokuseringsavstånd. 
Avskärmande bländare, d.v.s. att låta laserstrålen gå igenom ett hål, var ett möjligt sätt. Det visade sig att 
för litet hål ger kraftig diffraktion, d.v.s. att strålen vrider runt väggarna på hålet och laserpunkten växer i 
storlek. För stort hål å andra sidan gör att en del av diodlaserns linje eller onödigt mycket av den avlånga 
punkttendens släpps igenom. Passande bländardiameter är ungefär samma som den smalaste delen av 
laserstrålen varvid en del av den astigmatiska tendensen skärmas av medan laserstrålen inte diffunderar. 
På diodlasrar som passar det aktuella ändamål är denna diameter kring 3-5mm. 
 
Då det gäller bländarens form är det enklare att skära av laserstrålen som en spalt utan större risk för 
diffraktion än som en rund punkt. 
Försöken övergick till att försöka uppnå tunt parallellt strålknippe genom praktiska försök med konvexa 
och konkava linser. Det visade sig snabbt att alla typer av fokusering av diodlaserns punkt ger risk för 
brytningsfel och att den enda enkelt praktiskt möjliga lösningen till att få en tillräckligt liten punktstorlek 
(0,1-0,3mm) uppnås med konvexa linser varvid fokuseringsavståndet är fast. Idén att utnyttja tunt 
parallellt strålknippe övergavs utan några större eftergifter då passande montage av den tilltänkta PSD-
lasermätutrustningen gav ett relativt kort fast fokuseringsavstånd. 
De teoretiska studierna gav att en konvex lins med dubbelglas skulle vara den lämpligaste 
fokuseringsoptiken. En av linser som fanns från den gamla experimentutrustningen var en väl passande 



Examensarbete: PSD-lasermätning - Projektdagbok 
MYDATA automation AB, KTH-Haninge 

 2

konvex dubbellins med en brännvidd på 25mm. Fokusera av laserstrålen mha. denna lins gav positivt 
resultat: erhållen förminskning av punktstorleken var 10-20 ggr med tolerans på ändrat 
fokuseringsavstånd på ±10%. Med hjälp av mätmikroskop mättes en punktstorlek på 0,2mm vid 40mA 
laserström. 
 
V9 (26 feb – 2 mars) 
 
Förstudien och undersökningen av karakteristiken hos diodlaser och optik tillsammans med filter 
fortsattes. 
Den första beställningen till Elfa skickades iväg på en PSD - Hamamatsu3979 - en endimensionell med 
en aktiv yta på 1x3mm samt några operationsförstärkare efter att en möjlig förstärkarkoppling hade ritats 
upp. 
 
Innan mätningar på PSD:n med strömförstärkning skulle genomföras fanns det intresse att mäta passivt 
och beräkna positionen på den ljuspunkt som belyste den aktiva ytan genom att mäta de svaga spänningar 
i elektroderna som inducerades. 
För positionsberäkningar krävde beräkning med kompensationsdivisionen vilket inte visade sig enkelt på 
analog väg eller mha. oscilloscop eller liknande. De analoga integreringskretsar som finns kunde bara 
garantera en precision inom ±2% vilket skulle göra alla positionsberäkningar, även i ett tidigt skede, 
relativt ointressanta. 
Ett alternativ skulle visserligen vara att man genom en reglerloop där den totala utströmmen används för 
att reglera lasereffekten varvid den ena anodströmmen minus den andra, gånger en längdkonstant ger 
positionen där mätningen och beräkning kan rent analogt utan att digitalisera. Men eftersom 
mätutrustningar på MYDATA ofta utnyttjade datainsamling via National Instrument-kort och styrning 
och beräkning mha. LabView så verkade det logiskt att istället använda denna metod, och därmed 
digitalisera signalen och sköta alla databehandling via mjukvara. Speciellt som LabView verkade 
synnerligen lämplig för applikationen, flexibel under utvecklingsarbetet och med många hjälpmedel som 
skulle underlätta laborerande med PSD. Det fanns ett 12 bitars mätinsamlingskort att tillgå (National 
Instrument MIO16E4) som snabbt installerades. 
Inlärningsperioden för att komma igång med LabView var kort och snart påbörjades de första 
mätningarna med passiv mätning på PSD och analys av brusnivån. 
 
Angående mätkortets upplösning på 12 bitar så gav det få nivåer och motsvarande relativt hög brusnivå 
utifrån kvantiseringsbruset: 
12 bitar = 2^12 nivåer = 4096, motsvarar generellt 72dB kvantiseringsbrus (6dB/bit), motsvarande 
teoretiska beräkning ger 20log(4096)=72,25dB. 
4096 nivåer ger teoretiskt en maximal upplösning inom en 1mm område på 1/4096 mm ≈ 0,24µm om 
bitarna utnyttjas maximalt. 
De externa förstärkarna borde dock ha minst 80dB brusnivå (dvs. motsvarande 10 000 nivåer) uppnås 
vilket motsvarar en upplösning på 0,1µm inom 1mm mätområde förutsatt att totala spänningsomfånget 
motsvarar hela mätsträckan. Om det skulle visa sig i ett senare skede att det finns behov av högre 
upplösning och mätkortet var den begränsande faktorn fanns det möjlighet att införskaffa ett 16-bitars 
kort med motsvarande 2^16 = 65 636 delnivåer och 96dB kvantiseringsbrus. 
 
V10 (5 mars – 9 mars) 
 
I detta skede behövdes någon form av anordning för att förflytta laserpunkten över PSD:ns aktiva yta och 
verifiera förflyttningen för att jämföra med PSD:ns positionsberäkningar. Vad som fanns att tillgå på 
företaget undersöktes: 
 

• En stor mätklocka (Mitotoyo Linear Heaght 600) på stenbord på produktionsavdelningen med en 
upplösning och precision enligt uppgift på 1µm men denna kunde bara utnyttjas korta stunder. 

• En förflyttningsmekanism i optiklabbet från Melles Griot där förflyttning och avläsning sker 
med mikrometerskruvar men denna var upptagen under i alla fall den närmsta månaden. 

• En optisk mätmaskin (Nikon VMH-300N)  som eventuellt skulle kunna använda, men inte under 
längre perioder utan under slutverifieringstester. 

 
Möjlighet att köpa något relativt billigt verktyg som skulle kunna sköta denna förflyttning och verifiera 
den med några mikrometers precision undersöktes kort men ett sådant verktyg skulle kosta minst 10 
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000kr och skulle inte duga till för alla mätningar då kravet på precision snart skulle vara ner mot 0,1 
mikrometer. 
Istället undersöktes om det fanns något som enkelt kunde konverteras för denna funktion. En begagnad 
komponentcentreringsenhet från ytmonteringsmaskinerna med mikrometerskruv återfanns. Denna 
modifierades och monterades på en stabil 15mm aluminiumplatta, på vilken även optikmekaniken 
monterades. Förflyttningen sköttes med mikrometerskruven som placerade på ena ändan och verifikation 
av förflyttningen sköttes med en mekanisk mätklocka (Mitotoyo 2110 FB) på andra ändan. PSD:n 
monterades centralt. Mätklockan bestämde till största delen precisionen vilket gav en absolutnoggranhet 
på ca ±5µm. 
 

  
Laserdrivern och laser-PSD-arrangemanget. 

 

  
Här syns hur laserstrålen fokuseras genom den konvexa linsen till PSD:n. PSD:n förflyttas i sidledd mha. mikrometerskruven (till 
vänster i vänstra bilden) och förflyttningen mäts med mätklockan (till vänster i bilderna överst) 

 
 
Sedan gjordes undersökning hur den endimensionella PSD:n (Hamamatsu 3979) uppför sig passivt då den 
belyses med en fokuserad laserpunkt på olika platser utmed den aktiva ytan, dvs. hur spänningen i 
elektroderna varierar. 
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Resultatet var positivt vilket föranledde att riktiga mätningar på PSD:n skulle påbörjas, med den 
skillnaden att strömmarna istället för spänningarna över elektroderna nu skulle mätas. Därför löddes en 
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enkel strömförstärkare ihop: en inverterad OP-koppling med 40kmotkopplingsmotstånd och 0,1µF 
filtermotstånd som begränsade bandbredden till 1kHz (vid –3dB). 
 
V11 (12 mars – 16 mars) 
 
Brusnivån på förstärkaren med inkopplad PSD kontrollerades genom att studerande av spectralanalys via 
LabView: 
 

 
Spectralanalys (0-2000Hz) av förstärkt signal från en av PSD:ns elektroder.  
Jämn brusnivå kring 80 -100dB vilket kortet står för.  

 
Resultat: 
Brusnivån låg jämn över 80dB, där den begränsande brusnivån i detta fall uppkom pga. mätkortets 
kvantiseringsbrus. 
 
Den första riktiga positionsberäkningsundersökningen för PSD:n gjordes. På samma sätt som tidigare vid 
försöken utan strömförstärkare belystes PSD:n med fokuserad laserpunkt på olika positioner med 0,25mm 
mellanrum inom 2mm mätområde utifrån centrum på PSD:n. 
Det konstaterades att förhållandet mellan belyst position och anodströmmarna bara gav ett linjärt 
förhållande vid låga laserströmmar och att strömmen ”rusar” i ändarna på PSD:n om den belysande 
diodlasern matas med mer än ca 40mA, eftersom PSD:n överstyr, detta då maximal fotoström överstigs. 
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Spänningar från PSD -strömförstärkaren. PSD:n belyst med laserpunkt och två laserströmmar utmed 2mm område med 0,25mm 
mellanrum över den aktiva ytan. Observera J-kurvorna vid 80mA laserström. Denna olinjäritet uppkommer då PSD:n överstyr.  
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Spänningar från PSD -strömförstärkaren. PSD:n belyst med laserpunkt och 40mA laserström utmed 2mm område med 0,25mm 
mellanrum över den aktiva ytan. 
Vid denna laserström är kurvorna linjära och summan av strömmarna konstant. Ljuseffekten på PSD:n befinner sig inom området 
där den inte överstyr. 

 
SiTek beskrev att PSD blir kraftigt olinjär om den mättas med ljus vilket hade bekräftats. 
Ljuskompenseringsdivisionen som används för att beräkna positionen på det infallande ljuset på PSD:ns 
aktiva yta fungerade alltså bara upp till en viss laserström. 
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Beräknad PSD-position vid förflyttad laserpunkt över ytan på endimensionell PSD (Hamamatsu 3979), vid två laserströmmar 
(40mA resp 80mA). Vid den lägre ljuseffekten fungerar ljuskompenseringsdivisionen och bildar en rak kurva medan vid den högre 
har maximal fotoström överstigits varvid ljuskompenseringsdivisionen inte fungerar. 

 
Förstärkningen var för liten varför förstärkaren löddes om och förstärkningsmotstånden byttes till 100kΩ. 
Eftersom det hade konstaterats att strömmen ökar kraftigare i ändan än på mitten av den aktiva ytan på 
PSD:n då den överstyr var det intressant att undersöka förhållandet mer noggrant genom att belysa PSD:n 
1mm från centrum (dvs. 75% mot en av ändarna) med laserdioden med olika mycket ström. 



Examensarbete: PSD-lasermätning - Projektdagbok 
MYDATA automation AB, KTH-Haninge 

 6
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Laserström vs PSD-spänning

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Laserström [mA]

P
S

D
-f

ö
rs

tr
är

ka
rs

p
än

n
in

g
 [m

V
]

x1 (mV)

x2 (mV)

 
PSD-spänning vid olika laserströmmar belyst 1mm åt höger på PSD:n. Det syns tydligt att PSD:n överstyr vid ca 4 5mA laserström. 

 
Efter att ha konstaterat ungefär vid vilken laserström som PSD:n överstyr löddes  förstärkaren om och 
förstärkningsmotstånden byttes till 1MΩ för att ger mer anpassad signal till mätkortet. 
Sedan undersöktes om ljuskompenseringsdivisionen fungerade bra vid lägre laserströmmar genom att 
mäta på samma sätt som tidigare dvs. genom att belysa 2mm (75%) av PSD:ns aktiva yta med 0,25mm 
mellanrum vid 30, 35 och 40mA laserström. 
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PSD-förstärkarspänningar vid olika laserströmmar där PSD:n är linjär 
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Ljuskompenseringsdivision utförd på PSD -förstärkarspänningar vid olika laserströmmar där PSD:n är linjär. 30, 35 40mA 
laserströmmar. Maximal fotoström har inte överstigits och ljuskompenseringsdivisionen fungerar och kompenserar olika kraftig 
ljuspunkt. 

 
Kommentar: 
Ljuskompenseringsdivisionen verkade fungera bra då olika ljusmängd (motsvarande laserström) 
kompenseras.  
 
I slutet på veckan programmerades den första LabView-applikationen för positionsberäkning. 
 

 
Snabbare_division.vi:LabView-applikationen i detta skede. 
Översta värdet visar punktens position kontra centrum på PSD:n, värdet presenteras också på 
”visarinstrumenten” för att lättare kunna jämföras med mätklockan på det fysiska mätarrang emanget. 
Spänningarna (mV) från de förstärkta strömmarna på PSD:ns sidor syns på den blå och röda rutan.  
Observera även längdkonstanten som används för att kalibrera mätvärdet. 
”Kalibreringsrutan” används för att experimentera med att ändra förstärkningen mellan spänningarna 
respektive varandra.  

 
Denna applikation fungerade bra och demonstrerade tydligt att positionsberäkning med PSD fungerar bra 
i praktiken. Med 40mA lasereffekt och kartong på arrangemanget (för att undvika störande ljus) varierade 
mätvärdet med ca 0,5um även om det var svårt att verifiera precisionen då mätklockan inte var tillräckligt 
bra. 
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V12 (19 mars – 23 mars) 
 
Utredningen hur ljuset påverkar PSD:n fortsattes, nu genom att inte bara ändra laserströmen utan även 
ändra laserpunktens storlek och form. Större punkt skapades genom att fokusera ur laserstrålen något med 
den konvexa linsen och spalt skapade laserstrålen beskars nära dioden. 
 

PSD-strömmen (x1) vid olika laserpunkter och olika laserströmmar. 
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Samma trend vid belyst PSD med olika punktutseende och storlek dvs. att PSD:n överstyr då laserströmmen överstiger ca 47mA 
vilket motsvarar en PSD:ström i mitten (x1 och x2) på 3 -5uA. 

 
Resultat: Ljuseffekt per ytenhet var inte den begränsande faktorn när positioneringscellen skulle bli 
mättad och bli kraftigt olinjär utan den totala fotoströmmen. 
 
Möjligheterna till att begränsa effekten av det oönskat infallande ljuset med hjälp av optiska filter 
undersöktes. Det som syntes passa bäst för tillämpningen var ett brant interferensfilter anpassat till 
diodlaserns våglängd (670nm). Ett lämpligt sådant fanns att tillgå från Elfa och beställdes. 
Interferensfiltret levererades och speciellt montagearrangemang för filtret och Hamamatsu-PSD:n (TO5-
kapsel) konstruerades: 
 

  
Här syns det nya arrangemanget för montage av PSD och optiskt interferensfilter samt den konvexa linsen. Brännvidd 
ca 25mm. 
Observera PSD:ns tre elektroder: anod, katod och jord är inkopplade via kort sladd till förstärkarkortet. 
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Det optiska interferensfiltret dämpade som väntat bort det mesta av det oönskat infallande ljuset varvid 
främst ytterligare undersökningar underlättades när kringmiljön kunde vara normalt belyst utan att detta 
påverkade mer än marginellt.  
 
Nästa steg var att modulera diodlasern och till en början undersöka karakteristik och stigtid för PSD:n.  
För detta ändamål löddes en ny förstärkarkoppling, mer lämpad för teständamål av modulerad signal, helt 
utan filter för att ge maximal bandbredd.  
En moduleringssignal alstrad genom mjukvarufunktionsgeneratorn i LabView matades till laserdrivern 
(Melles Griot 06 DLD 201) och ingång för modulerad styrning av diodlasern. PSD:n reagerade tillsynes 
rätt: 
 

 
Funktionsgenerator och Oscilloscop där laserdrivern matas med fyrkantsvåg med frekvensen 1kHz oc h amplituden  
0,1V, laserdrivern är inställd på 30,0 vilket i mitten ger en signal på ca 600mV.  
 
Styrsignalen optimerades dels efter laserdrivern men även för att ge en lasereffekt väl anpassad till PSD, 
dvs. ca 20% från den tidigare uppmätta nivån där PSD:ns maximala fotoström överstegs. 
 
Egenskaperna för PSD:n vid modulerad ljuskälla undersöktes ytterligare men med traditionellt 
oscilloskop och funktionsgenerator istället för LabViews enklare mjukvaruapplikationer som inte klarade 
över 1kHz. 
För kompensera bort de fel som fotobruset och det oönskade infallande ljuset skapar så skulle man 
modulera lasern och genom topp-till-toppmätning av signalen endast mäta den del av signalen som lasern 
står för. För att utföra denna mätning behövdes inte ytterligare hårdvara utan beräkningen kunde utföras i 
förslagsvis LabView.  
 
Det konstaterades att stigtiden för Hamamatsu-PSD:n (3979) antagligen var betydligt sämre än för de 
PSD:ar som hade beställts från svenska SiTek, detta enligt databladen och mätningarna på Hamamatsu-
PSD:n visade att detta kunde stämma. En förbättrad stigtid kunde eventuellt fås om kapacitansen sänktes 
för PSD:n vilket den gjorde om den motkopplades med en reverserad spänning på 0-20V varvid PSD:n 
tilläts operera i en fotokonduktiv mod. Detta skulle enligt Hamamatsus datablad minska kapacitansen från 
30pF till 15pF för den aktuella PSD:n. Däremot skulle mörkerströmmen enl. databladen stiga, från 8,5pA 
till 200pA, varvid behov av åtgärd som modulering av ljuskällan och topp-till-toppmätning eller 
möjligtvis passiv kompensering av mörkerströmmen skulle öka. 
Effekten av reverserad spänning skulle praktiskt undersökas och även de till synes överlägsna SiTek-
PSD:arna, då de levererades men för tillfället såg det ut som om modulerad ljusmätning skulle begränsa 
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mäthastigheten varvid passiv kompensering av mörkerströmmen verkade vara att föredra vid mätning av 
snabba förlopp. 
 
Precisionen hos förflyttning av PSD:n hos det förflyttningsarrangemang, som hade byggts upp, 
begränsades till största del av den mekaniska mätklockan men även till en del vek mekanik vilket gjorde 
att den snabbt skulle vara otillräcklig. Då det visade sig att MYDATA hade en laserinterferometer (av 
märke AMSys) som inte användes för tillfället. Denna verkade den kunna lösa en del av problemen. 
Laserinterferometern mäter avståndet genom att skicka en laserstråle mot en takkantprisma och beräkna 
fasskillnaden mellan den utskickade och återkommande strålen. Upplösningen var enligt tillverkarens 
uppgift 0,08µm (80nm) varvid den såg att kunna duga för verifikation av alla framtida tester med 
endimensionell förflyttning av laserpunkten över PSD:ns yta, fram till test med de tvådimensionella 
PSD:arna och slutverifikationstesterna som helst skulle utföras på väl kalibrerad, verifierad mätmaskin. 
Vissa delar till laserinterferometern saknas varvid de måste återskaffas vilket tog ett par dagar. 
 
V13 (26 mars – 30 mars) 
 
Parallellt med moduleringsförsöken undersöktes möjligheten att förbättra den begränsade upplösning som 
mätkortets 12 bitar (4096 delnivåer) stod för. Det fanns visserligen betydligt dyrare 16-bitars mätkortskort 
(dvs. med 65536 delnivåer) att köpa men än så länge gick det inte att påvisa att precisionen hos 
mätningarna skulle förbättras genom inköp av ett sådant kort varvid det var svå rt att motivera kostnaden. 
Istället undersöktes möjligheten att utnyttja det existerande 12-bitarkortets höga samplingsfrekvens: 
500kS/s [kilosampler per sekund] fördelat på de använda kanalerna (max 16st). Vid sampling av två 
kanaler gav det en maximal samplingsfrekvens på 250kS/s, att jämföra med en (omodulerad) signal med 
en bandbredd av kanske någon kilohertz som skulle analyseras. Detta medgav minst 10 gångers 
översampling, dvs. att man skulle sampla 10ggr så fort för att ta genomsnittsvärdet för 10 värden i taget. 
Förutsatt att det finns ett analogt brus på insignalen så kunde upplösningen i praktiken förbättras med 
motsvarande någon eller några bitar samtidigt som även en del av det analoga bruset skulle integreras 
bort. I teorin så ger en översampling en filtrering av bruset till 1/√(ggr översampling) dvs 10ggr 
översampling ger ungefär 30% av bruset och alltså en filtrering på 70%. 
Praktiska försök att analysera sammanbandet och ”tjäna upplösningsbitar” genom översampling gjordes.  
 
Hur modulerad signal från PSD:n skulle mätas i praktiken undersöktes. Mest logiskt verkade vara att 
utföra insamlingen och analysen på följande sätt vid analys av insvängningsförlopp och liknande mha en 
endimensionell PSD: 
Tre kanaler samplas: de två signalerna samt en kanal där som sedan används för trigg på fyrkantsvågen 
som alstras via en specialutgång på kortet. Maximal samplingsfrekvens dvs. 500kS/s / 
3=166kS/s=166kHz utnyttjas. Tillräckligt långt tidsintervall buffras för att kunna studera det aktuella 
insvängningsförloppet, omkring 2 sekund. 12 bitars upplösning betyder att varje sampling i praktiken tar 
ca 2 byte då en byte är 8 bitar (12 är mer än 8 men mindre än 2*8) dvs. datamängden skulle blir: 
500 000[kS/s]*2[byte/sampling]*2[sekunder]=2 000 000 kB dvs. ca 2Mb vi lket inte borde vara något 
problem ens för datorer med begränsat ramminne. 
Därefter skulle den samplade datan behandlas och först utföras topp-till-topp-beräkningar på signalerna 
för att sedan utföra kompenseringsdivisionen för att tillslut spara den nya datan och plotta ut den eller 
liknande för presentation. Totalt borde det ta några sekunder. 
Vid kontinuerliga förlopp skulle endast några millisekunder i taget samplas för att göra samma 
beräkningar och presentera resultatet och sedan sampla om igen osv. Att sampla och utföra beräkningar 
samtidigt i realtid med maximal uppdateringsfrekvens var nog möjligt även med mycket snabba datorer 
och knappast heller något krav. 
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För att mer specifikt veta vilken hastighet hos signalen som skall mätas i det aktuella fallet där den 
tilltänkta PSD-diodlaserutrustningen skulle mäta olika insvängningsförlopp hos MYDATA-
ytmonteringsmaskiner, samt ungefär vilken precision som utrustningen borde ha undersöktes detta på 
företaget genom att berörda personer utfrågades: 
 

• Pierre Wolf: Högsta kända resonansfrekvens hos X-vagnen: 1,3kHz 
• Dan Zemak: Repeternoggrannhet: 15µm vid 3 sigma (dvs. krav på mättutrustning 5µm med 

10ggr översäkerhet: 0,5µm), X-vagnsgivarnas upplösning per ”tick”: 2µm 
• Robert Pettersson: Insvängningsförlopp vid högsta precision: 100µs, vid 20µm positionerings 

noggrannhet 
• Sven Viebke: Samplingsfrekvens av motorencodrar: 2,5kHz, Insvängningsfrekvens: ca 100Hz 
 

Lägsta kraven sammanfattades: 
• 1µm vid max 2kHz 
• 0,5µm efter 100µs på samma punkt 

 
De signaler från strömförstärkopplingarna som hittills hade matats in i mätkortet hade negativ polaritet 
vilket var till nackdel då kortet var tvungen att ställa ingångarna till bipolära varför mer än hälften av 
bitupplöningen inte utnyttjades. Det enklaste sättet att råda bot på detta var att konstruera en dubbel 
inverterad OP-förstärkarkoppling. 
För att ytterligare förbättra utnyttjandet av hela bitupplösningen kunde en offsethöjning införas för att 
sänka signalen. 
Risken var dock att en brusig offsetspänning skulle störa signalen och därmed försämra precisionen hos 
mätningar. Det beslutades dock att en dubbelinverterande förstärkarkoppling skulle konstrueras och att 
försök med offsethöjning skulle göras. 
 
På onsdagen var det möte med handledaren från skolan: Piotr Kolodziejski varvid arbetet dittills och det 
som skulle följa beskrevs samt praktisk, som information kring redovisningen o.s.v. avhandlades. 
 
Veckan avslutades med att de sista delarna till laserinterferometern kom varvid den nu var komplett och 
kunde börja användas. Den testades och vid snabb kontroll verkar fungera bra som verifikation vid 
förflyttning. Det krävdes dock någon form av förflyttningsmekanik för att kunna utvärdera den ytterligare 
samt utnyttja den. 
Det nya PSD-förflyttningsarrangemanget var tvungen att vara mekaniskt mycket stabilt och utan glapp i 
de rörliga delarna för att kunna utföra en förflyttning och ligga stabilt med minst 0,1µm precision. 
Redan tidigare hade det undersökts om det fanns att tillgå något klart som skulle kunna tjäna som denna 
utrustning de närmsta veckorna varvid det visade sig att det enda realistiska alternativet var att färdigställa 
någon form av arrangemang på egen hand. Även i detta fall verkade en del från monteringsmaskinerna 
kunna passa: skenstyrningen från Midasenheten, den enhet som plockar och monterar enstaka 
komponenter med hög precision. De fysiska måtten var lagom, likaså utseendet på delarna samt 
skenstyrningen var av hög kvalité och så glappfri det var möjligt. 
Konstruerandet av den nya förflyttningsmekanismen skulle påbörjas så fort som den dubbelinverterande 
förstärkarkopplingen med offsethöjning hade färdigställts och testats.  
 
V14 (2 april – 6 april) 
 
En dubbelinverterande förstärkarkoppling med offsethöjning konstruerades och testades med blandat 
resultat. Offsethöjningen fungerade bra i praktiken men störningar på offsetspänningen förstörde tyvärr 
precisionen. 
För att minimera framtida risk för störningar och brum beslutades att högsta prioritet nu var att bygga det 
nya PSD-förflyttningsarrangemanget där PSD:n skulle monterad direkt på kretskortet där förstärkningen 
sker och där kretskortet skulle sitta i en jordad låda. 
Resten av veckan gick åt till att konstruera det mekaniska PSD-förflyttningsarrangemanget. 
 
V15 (9 april – 12 april (fredag 13 april påsk)) 
 
Det nya PSD-förflyttningsarrangemanget slutfördes och kalibrerades så att laserinterferometern fungerade 
inom hela förflyttningsområdet som mikrometerskruven som skötte förflyttningen klarade av (25mm). En 
jordad låda för förstärkarkopplingen där PSD:n var monterad direkt på kretskortet och interferensfiltret 
framför konstruerades. 
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Det nya arrangemanget komplett med laserinterferometerns huvuddel, laserdel ihopmonterad med PSD-förflyttningsmekanismen 
och laserdrivern. 
 

 
PSD-förflyttningsmekanismen sett snett  från höger.  
Mikrometerskruven syns längst till höger vilken förflyttar plattan (med motfjäder som syns snett till vänster om mikrometerskruven). 
Utmed rännan på den tjocka aluminiumplattan är laserdioden monterad (närmst) och den konvexa linsen (framför).  Bakom sitter 
aluminiumlådan där PSD:n är monterad direkt på det stående kretskortet för förstärkarkopplingen. Den stora svarta lådan till 
vänster är laserenheten till laserinterferometern. 
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Närbild där retroreflektorn (takkantprismat) till laserinterferometern syns till vänster monterad på U -plåten. Utmed rännan syns 
laserdioden och linsen och bakom PSD-lådan. Skenstyrningen är något infettad varav de ljusa partierna.  
 
PSD:arna från SiTek levererades och den endimensionella med en aktiv mätyta på 2,5x0,6mm (1L2CP) 
mättes snabbt för att kontrollera skillnader mot Hamamatsu-3979 som hittills hade undersökts. 
Stigtiden som enligt databladen skulle vara mycket bättre för SiTek-PSD:n visade sig också mycket 
riktigt vara så men med sämre stigtider än databladen. Detta berodde antagligen på att PSD:n inte var 
kopplad med reverserad spänning och vissa fördröjningar i förstärkarkopplingen. 
 

 
10kHz moduleringssignal (övre grafen) och PSD-spänning. Stigtid för PSD:n inkl förstärkare 10-100%  ca 10us. 
 
V16 (17 april – 20 april (måndag 16 april påsk)) 
 
Undersökningar med modulering av ljuskällan i praktiken och det undersökning vilka effekter som 
moduleringen skulle ha vid samplande av signalerna från SiTek-PSD:n genomfördes. 
Förstärkarkoppling helt utan bandbreddsbegränsning gav för högt brus varför kondensatorer som gav en 
gränsfrekvens kring 100kHz löddes in. Stigtiden steg samtidigt vilket dock inte påverkade så mycket då 
överslängar hos signalen som hade konstaterats ändå begränsade topp-till-topp-mätningar med lång 
integrering. I praktiken visade det sig att vid 10kHz modulationsfrekvens kunde maximalt en fjärdedel av 
den totala tiden kunde utnyttjas, varvid den effekten av den möjliga översamplingen begränsades. 
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PSD-spänningen 10kHz modulerad laser studeras vid 166kS/s. Denna samplingshastighet är den maximala vid samplande av tre 
kanaler dvs X- och Y-PSD-spänningen samt en triggsignal. Antalet samplingar per topp och botten som är möjliga att analysera 
(integrera) är vid denna samplingsfrekvens och moduleringsfrekvens 5-7st. Effektivt integrerande  av den totala tiden/antalet blir ca 
2/3. 

 
Vid 166kHz samplingsfrekvens och 10kHz moduleringsfrekvens av lasern så visade det sig att det endast 
var 5-7 mätvärden per topp och botten som kunde integreras medelvärde vilket inte var tillräckligt. 
Högre moduleringsfrekvens än 2kHz var uppenbarligen inte realistiskt med bibehållen upplösning och 
precision, vilket samtidigt betydde att snabbare mätningar få ske omodulerat. I de fallen skulle istället 
kompensering för mörkerströmmen ske genom att mörkerströmmen mättes precis innan påbörjad mätning 
för att sedan dras ifrån strömmarna senare varvid endast den del av fotoströmmarna som lasern stod för 
skulle vara de som användas för att beräkna positionen. Denna metod kunde dock bara delvis kompensera 
infallande modulerat ljus från t.ex. lysrör eller snabba ljus- eller temperaturförändringar. 
 
LabView-applikationen programmerades om för att klara kompensering av mörkerströmmen. 
 
Undersökning av karakteristiken hos SiTek-PSD:n påbörjades på allvar, med de nya möjligheter som 
laserinterferometerns upplösning och precision gav. Nu kunde linjäriteten hos PSD:arna kontrolleras på 
ett annat sätt än vad tidigare var möjligt. 
 
Vid de första linjäritetsmätningarna på SiTek 1L2,5 togs följande linjäritetskurva fram: 
 

PSD-position vs laserinterferometern, k=1335 kompenserat för mörkerströmmen
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Linjäritetskurva för PSD SiTek 1L2,5CP under 1mm förflyttning av laserpunkt över den aktiva ytan. 
 
Utseendet hos kurvan med dess sinusformade tendens föranledde att tro att i alla fall en del av felet kunde 
uppkomma på något annat sätt än det fel som den fysiska positionsolinjäriteten hos PSD-cellen åstadkom.  
 
V17 (23 april – 27 april) 
Veckan påbörjades med att det undersöktes om mekaniken i förflyttningsarrangemanget, dvs. ojämnheter 
i skenstyrningen, alternativt interferensfiltret kunde stå för en del av felen genom att linjäritetsmätningar 
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på två Hamamatsu 3979-PSD:ar (endimensionella) genomfördes, samtidigt som olika linjäritetskurvor 
togs fram under olika förutsättningar, med och utan interferensfilter och förflyttad position hos PSD:n 
kontra skenstyrningen. 
De systematiska mätningarna där olika felkällor kontrollerades och eliminerades påvisade att 
linjäritetsfelet inte påverkades av yttre felkällor som mekanik eller interferensfiltret utan enbart 
åstadkoms pga. PSD:ns interna positionsolinjäritetsfel. 
Samtidigt hade mätningarna påvisat att SiTeks PSD (1L2,5) hade ett mindre linjäritetsfel och bättre 
utseende på linjäritetskurvan jämfört med motsvarande Hamamtsu (3979): 
 

PSD (Hamamatsu3979) vs laserinterferometer. Utan inteferensfilter (k=1515 kompenserat för 

mörkerströmmen, med lock och släckt rum)
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Linjäritetskurva för PSD Hamamatsu 3979  under 1mm förflyttning av laserpunkt över den aktiva ytan. 
 
Genom den uppmätta linjäritetskurvan för varje enskild PSD-cell kunde olinjäriteten kompenseras i 
mätsystemets mjukvaruapplikation. 
Mätapplikationen i LabView programmerades om så att en linjäritetskurva kunde matas in genom ett 
antal fasta punkter som bildade en tabell. Detta för att testa och påvisa att en 
positionsolinjäritetskompensering var möjligt med relativt enkla medel: 
 

 
Positionsolinjäritetskompensering_tabell.vi : LabView-applikationen med enkel positionsolinjäritetskompensering. Avvikelsen 
var 25:e mikrometer matas in i rutorna till vänster, dessa bildar en tabell. PSD-positionen jämförs med tabellen och kompenseras 
med ett integrerat värde mellan närmsta övre och närmsta undre tabellposition. 
 
Det var nu dags att förbereda mätningar på mätmaskinen, både för verifikationsmätningar på 
endimensionella PSD:ar men främst mätningar i X- och Y-led på tvådimensionella PSD:ar som inte var 
möjliga det arrangemang för mätning och förflyttning med verifikation med laserinterferometern som 
hade konstruerats. 
Ett enkelt arrangemang för montage av laser och lins samt PSD-kretskortet på mätmaskinen 
konstruerades där delarna fästes med neodynmagneter. 
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V18 (30 april – 4 maj (tisdag 1 maj helg)) 
 
Förstärkarkopplingen för SiTeks tvådimensionella PSD, 2L2CP4 ritades upp. Denna PSD är av duo-
lateral typ vilket innebär att den saknar bias-utgång och måste för att den skall fungera backförspännas så 
att katoderna får högre potential varvid strömmen flyter från katoderna till anoderna. 
Det hade tidigare undersökts att backförspänna de endimensionella PSD:arna för att få dem att verka i en 
fotokondultiv mod, praktiskt genomförande hade skjutits på framtiden. Denna metod skulle enligt de 
teoretiska undersökningarna leda till högre mörkerström men kortare stigtid pga. lägre 
övergångskapacitans och bättre linjäritet. 
Med den kunskap som nu fanns, att positionsolinjäriteten var den enskilt största inverkande faktorn till 
sämre absolutprecision med mätningar med PSD, var det nu högintressant att undersöka backförspänning 
även av endimensionella PSD:ar. SiTek och Hamamtsu beskrev i databladen att spänningen skulle vara 
under 20V. Olika backspänningar testades och mycket riktigt visade mätningarna att stigtiden och 
linjäriten förbättrades: 
 

Jämförelse mellan backspänd och icke backspänd PSD (SiTek 1L2,5)
Inteferensfilter påmonterad, kompenserat för mörkerströmmen
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Jämförelse mellan linjäritetskurvor för samma PSD (SiTek1L2,5), med och utan backspänning. 
 
Positionsolinjäritetsfelet befann sig nu inom den av SiTek specade intervallen (±0,01% av 2,5mm dvs. 
±2,5µm) 
Ytterligare mätningar av linjäriteten endimensionella PSD:ar vid olika förutsättningar som förändrad 
temperatur krävde snabbare mätningsförfarande än de manuella mätningar där resultaten matades in i 
Excel för att sedan analyseras och eventuellt matas in i LabView-applikationen för kompensation. Därför 
undersöktes möjligheten att utnyttja laserinterferometern som encoder och via datainsamlingskortet 
utnyttja dess mätvärden i LabView-applikationen. Sedan skulle endast manuell förflyttning göras varvid 
automatisk kurva kunde tas fram alternativt även förflyttningen skedde automatiskt med motoriserad 
förflyttning. Detta fungerade bra i teorin men realisering i praktiken övergavs pga. tidsbrist. 
 
Högsta prioritet var nu att påbörja mätningarna på mätmaskinen, verifikationsmätningar på 
endimensionella PSD:ar och nya mätningar på tvådimensionella PSD:ar. 
Mätdator och erfordliga tillbehör installerades det temperaturstabila mätrummet där mätmaskinen stod 
och det tidigare konstruerade magnetfästa arrangemanget monterades på varvid verifikationsmätningar på 
endimensionella PSD:ar påbörjades: 
 

  
Mätmaskinen (Nik on VMH-300N) i mitten, mätdatorn till höger och PSD:ns mätdator till vänster 
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Montageplattan för laserdioden och lins är fäst med magneter på baksidan av mätmaskinens kameradel. ”PSD -burken” står fäst 
under på metalldelen av den rörliga underplattan, ä ven den med magneter. 
 
Resten av veckan gick åt för verifikationsmätningar på endimensionella PSD:ar. 
Verifikationsmätningarna påvisade att de mätningar som tidigare hade gjorts med det egenkonstruerade 
förflyttningsarrangemanget med laserinterferometern stämde väl med mätningarna på mätmaskinen, men 
att speciellt mätningar under lite längre tid fungerade betydligt bättre på mätmaskinen i det 
temperaturstabila rummet än i vanligt rum med förflyttningsarrangemanget där laserinterferometern  
driver i tiden och är mycket temperaturkänslig. 
De skillnader mellan mätresultaten som kunde upptäckas kom pga. främst olika montage av PSD:n 
mellan fallen där vinkeln inte alltid var exakt den samma mellan försökstillfällena och de mätfel som 
uppkom från PSD:n pga. internt och externt brus samt mätmaskinen och laserinterferometerns 
mätonoggrannhet. 
 

Linjäritetskurva för SiTek 1L2,5
PSD-position vs laserinterferometer. 6,5V backström (+ 6,5V på katoden), Inteferensfilter 

påmonterad, kompenserat för mörkerströmmen
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Linjäritetskurva för SiTek 1L2,5. jämförelse mellan kurva framtagen på laserinterferometerarrangemanget och mätmaskinen samt 
efter att ha optimerat kalibrerade värden i tabellen i LabView-applikationen. 
 
 
V19 (7 maj – 13 maj) (mätningar på mätmaskinen lördag och söndag)) 
Datumet för presentationen på MYDATA närmade sig varför sal och projektor bokades till den 17:e maj 
samt inbjudan skickades till MYDATA:s utvecklingsavdelning, samt avdelningen för produktionsteknik. 
  
Förstärkarkort för mätning den duo-laterala PSD:n (SiTek 2L2CP4, med 2x2mm aktiv yta) konstruerades 
och LabView-applikationen programmeras om för att anpassas till tvådimensionell mätning med fyra 
signaler: 
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Duo-latel.vi: LabView-applikationen  för mätning med 2-dimensionell PSD utan tabellkompensation. Observera de höga Y-
mörkerspänningarna eftersom spänningen reagerar negativt från i detta fall ca 6V (d.v.s. offsetspänningen)  
 
X-sidans signaler från förstärkaren påverkades inverterat vid förflyttning av laserpunkten över PSD:ns 
aktiva ytan p.g.a. backförspänningen men detta ställde inte till några problem vid kompensation för 
mörkerströmmarna då signalens polaritet blev negativ vilket inte påverkade beräkningen i 
kompensationsdivisionen. 
Mätningarna på PSD:n (SiTek 2L2CP4) påbörjades med kalibrering av längdkonstanterna för att sedan 
undersöka linjäriteten. Det gick åt många mätpunkter för att få en tvådimensionell linjäritetskurva vilket 
var tidsödande då PSD:ns mätdator och mätmaskinens dator inte var sammankopplade.  
 
De första linjäritetskurvorna som togs fram för den tvådimensionella PSD:n SiTek 2L2CP4 (duo-lateral 
typ) påvisade relativt god linjäritet men påverkades negativt pga. bl.a. inte helt optimerade 
längdkonstanter: 
 

Mätpunkter X och Y (SiTek 2L2CP4)
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Mätpunkter där dels de reella positionerna är plottade och dels PSD-positionerna. 
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Preliminär linjäritetskurva för SiTek 2L2CP4 X-sidan och y-sidans PSD-position över X-Y-planet. 
 
Mätmaskinen kunde inte utnyttjas de närmsta dagarna för vidare PSD-mätningar då den var upptagen 
utan vidare tvådimensionella mätningar fick genomföras på helgen då mätmaskinen var outnyttjad av 
andra på MYDATA, och bokades för PSD-mätningar. 
 
Istället genomfördes temperaturtester på en endimensionell PSD (SiTek 1L2,5) monterad på PSD-
förflyttningsarrangemanget med laserinterferometern. 
Målet var att undersöka PSD:ns uppträdande vid olika temperaturer, även utanför normal rumstemperatur. 
Den jordade aluminiumlådan där kretskortet satt i förseddes med temperaturgivare och i en rad försök 
ändrades PSD:ns temperatur genom att aluminiumlådan värmdes försiktigt med en värmepistol till 70°C 
och tilläts sedan svalna, respektive kyldes till 10°C och tilläts värmas upp av den omgivande luften. 
Grundtemperaturen i rummet var ca 24 grader och i aluminuimlådan ca 27 grader. 
Först mättes mörkerströmmen (förstärkt till spänning i förstärkarkopplingen): 
 

PSD-mörkerspänning kontra temperatur (SiTek 2L2,5)
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Resultat: 
Mörkerströmsändringen vid olika temperaturer stämde bra med den av tillverkaren beskrivna, linjär 
förändring med ungefär en dubbling var 6:e grad. 
 
Sedan undersöktes hur beräknad PSD-position ändrades vid belyst laserpunkt centrum av PSD:n 
respektive 0,5 mm åt vänster och åt höger, vid samma temperaturförändring: 
 



Examensarbete: PSD-lasermätning - Projektdagbok 
MYDATA automation AB, KTH-Haninge 

 20

Beräknad PSD-position vid olika temperaturer, diff jämfört med 
position vid rumstemperatur (28 grader) (SiTek 1L2,5)
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Resultat: 
Ingen entydig trend gick att utläsa. Vid mer noggrann analys konstaterades att förflyttningen i uppgiven 
position mycket väl kan ha uppkommit i materialens längdutvidgning och kanske speciellt skillnader 
mellan utvidgningarna mellan de ingående materialen: aluminium, stål och glasfiber-epoxy-laminat 
(kretskort). 
 
I jämförelse så är längdutvidgningen för de ingående materialen enl. Karlebo (mikrometer per meter och 
grad) 
(Sida 75 Karlebo Handbok (utgåva 14)): 

• Aluminium 23,8 
• Stål 11,5 
• Armerad plast 10-250 

 
Denna undersökning var alltså misslyckad ur PSD-mätsynpunkt men påminde samtidigt tydligt på vilket 
sätt omgivande material påverkar vid högprecisionsmätningar av denna typ och de tilltänkta för PSD-
utrustningen. 
 
Möjligheten att genomföra försök med möjlighet till mer rättvisande utgång undersöktes. En så lokal 
uppvärmning av PSD:n som möjligt genom en värmeslinga enbart kring PSD:n samt en eller flera 
mikrotemperaturgivare direkt vid PSD:n och eventuellt på annan platts på kretskortet skulle kunna 
förbättra möjligheten till rättvisande undersökningar med PSD:n vid olika temperaturer men pga. tidsbrist 
fanns ingen möjlighet att utföra dessa mätningar inom exjobbets ram. 
Teoretiskt skulle temperaturändring hos PSD:n i princip enbart påverka fotobruset (och därmed 
mörkerströmmen), vilket skulle kompenseras bort innan mätning med mörkerströmskompensering eller 
med modulerad laser och topp-till-toppmätning, varvid temperaturförändringar skulle kunna 
kompenseras, men praktiskt hade detta endast påvisats inom små temperaturförändringar inom intervallet 
för rumstemperaturen. 
 
På lördagen återinstallerades PSD-utrustningen och mätdatorn i det temperaturstabila rum där 
mätmaskinen stod för fortsatta tvådimensionella mätningar. 
Dessa påbörjades med att egenskaperna för SiTeks duo-laterala PSD (2L2CP4) undersöktes inriktat på att 
finna maximal fotoström och beteendet vid olika lasereffekt, på samma sätt som de endimensionella 
PSD:arna hade undersökts. 
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Laserström vs PSD-spänningar (SiTek 2L2CP4)
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Laserpunkt belyst ungefär i mitten av tvådimensi onell duo-lateral PSD (SiTek 2L2CP4) samtidigt som lasereffekten har ändats. Y-
sidan är backförspänd med 6V och förstärkt signal reagerar inverterat, dvs. ökad ljuseffekt ger lägre utspänning. PSD:n börjar 
överstyra kring 45mA laserström. Y-kanalen bottnar på 1,6V eftersom toppförstärkningen hos första OP -kopplingen ligger 1,6V 
under drivspänningen. (Kopplingen se s. 31 i rapportdelen) 
 

Beräknad position (x och y) vid olika laserströmar (SiTek 2L2CP4)
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Beräknad position (genom ljuskompenseringsdivision) för en laserpunkt belyst ungefär i mitten av tvådimensionell duo -lateral PSD 
(SiTek 2L2CP4) samtidigt som lasereffekten har ändats. Positionen blir helt fel då Y -sidans förstärkardel bottnar (se grafen ovan).  
 
Kommentar: 
PSD:n börjar överstyra kring 45-50mA laserström. Anledningen till att Y-spänningarna bottnar vid 1,6V 
är att toppförstärkningen på den första OP-kopplingen ligger 1,6V under drivspänningen.  
 
Nya linjäritetsmätningar på den duo-laterala SiTek-PSD:n (2L2CP4) genomfördes efter att förstärkaren 
hade modifierats med ändrad förstärkning på X-kanalerna, och längdkonstanterna hade optimerats. 
Resultatet blev nu betydligt bättre jämförts med den preliminära linjäritetsmätningen som hade gjorts 
tidigare på samma PSD. 
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Mätpunkter X och Y SiTek 2L2CP4
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Mätpunkter där dels de reella positionerna är plottade och dels PSD-positionerna. 
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Linjäritetskurva för SiTek 2L2CP4 X-sidan och y-sidans PSD-position över X-Y-planet. 
 
Resultat: 
Linjäriteten låg i denna mätning inom den av SiTek specade: ±0,3% dvs. 6µm i båda ledderna (2x2mm 
mätsträcka) För att linjäritetskurvan skulle kunnas utnyttjas på ett effektivt sätt vid kalibrering behövdes 
nog fler mätpunkter, minst en var 25:e mikrometer (dvs. 1600 mätpunkter vid 1x1mm mätt yta) 
 
Även en tvådimensionell PSD från Hamamatsu, av pin-cushiontyp och med en aktiv yta av 4,7x4,7mm: 
S2044 skulle undersökas. 
Förstärkarkortet modifierades för att passa PSD:n av pin-cushiontyp vilket betydde att både X- och Y-
kanalerna hade samma polaritet och förstärkningsgrad medan BIAS-elektroden som denna PSD-typ har 
backförspändes. 
Därtill modifierades LabView-applikationen för de annorlunda (och större) divisionsberäkningarna. 
En preliminär linjäritetsmätning utfördes med blandat resultat: 
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Mätpunkter X och Y Hamamatsu 2044
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Mätpunkter där dels de reella positionerna är plottade och dels PSD-positionerna. 
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Preliminär linjäritetskurva för SiTek 2L2CP4 X-sidan och y-sidans PSD-position över X-Y-planet. 
 
Kommentar: 
Kurvorna påvisade att förstärkaren och divisionsberäkningen inkl längdkonstanterna inte var optimerade. 
Felen var däremot inte så stora att mätningarna hade skett på helt felaktigt sätt. Hamamatsu hade specat 
positionsfelet inom den mätta ytan (1x1mm) är maximalt ±100µm (Position Detection Error Typ: ±40µm, 
Max: ±100µm). 
Tyvärr fanns inte tid att optimera förstärkaren och LabView-applikationen utan det fick istället 
konstateras att denna PSD inte är lämplig för de tilltänkta tillämpningarna pga. Pin-cuschion-typens 
dåliga linjäritet och den onödigt stora aktiva ytan (4,3x4,3mm). Hamamatsu hade ingen lämpligare 
tvådimensionell PSD och SiTek:s mest lämpliga tvådimensionella PSD hade undersökts och funnits passa 
mycket bra varför ytterligare undersökningar på Hamamtsu-PSD:n inriktat på de tilltänkta 
tillämpningarna var omotiverat. 
 
Det egentliga exjobbet och undersökningarna avslutades därmed för att koncentrera den följande veckan 
på förberedelser inför exjobbspresentationen på MYDATA. 
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V20 (14 maj – 18 maj) 
 
Dagarna fram till presentationen på torsdagen användes till förberedande av den muntliga 
exjobbsredovisningen. 
 
Exjobbspresentationen på torsdagseftermiddagen gick relativt bra. Till synes stort intresse – 23 pers 
lyssnade. De flesta från PT (produktionsteknik) och mekatronikgruppen men även andra från 
utvecklingsavdelningen. 
Relativt få frågor och i efterhand och det visade sig en del var missnöjda över att precisionen hos den 
endimensionella PSD:n i praktiken inte var bättre än de ±0,6um som jag hade specat. Detta försämrade 
möjligheten till framtida mätningar på eventuell MYDATA utrustning med bättre precision och 
upplösning än dagens. Den praktiska demonstrationen gick tyvärr dåligt pga. temperaturen i det lilla 
packade rummet har stigit vilket i sin tur ändrade laserinterferometerns skalfaktor. 
Positioneringsskillnaden mellan PSD:n (SiTek 1L2CP) som var kalibrerad efter laserinterferometern i 
rumstemperatur var inklusive kalibrering för positionsolinjäriteten var som värst 3um vilket var betydligt 
sämre än vad jag hade haft på länge. 
Jag förklarade orsaken men demonstationen kunde som det var tyvärr inte bevisa vad jag hade beskrivit 
teoretiskt. 
 
I efterhand undersöktes praktiskt hur problemet skulle ha lösts. Det var redan känt att 
laserinterferometerns skalfaktor ändrades med temperaturen och detta kunde kalibreras om manuellt. 
Hade det förutsatts att temperaturen skulle stiga så pass innan demonstrationen hade detta inte ställt till 
med så stora problem. 
 
 
Här avslutades det officiella arbetet på MYDATA och rapporten påbörjade. 
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MYDATA automation AB, KTH-Haninge 

Lars Viebke  
 
Förklaring till Tidsplan 
 
Moment: 
1) Planera, köpa utrustning : Planera och utreda vilken utrustning som behövs (PSD:ar, optik, lasrar, 

förstärkare osv) och vad som måste köpas in.  Sätta upp en budget med Eric Esgång (chef 
produktionsteknik), samt beställa utrustningen. Det tar omkring 2 veckor att få en del komponenter.  

2) Teoretisk förstudie: genom datablad, beräkningar och undersökning avgöra teoretisk möjlig precision med 
valda komponenter, linjäritet, hastighet, känslighet för omgivande faktorer osv. 

3) Installation av utrustning : installera och testa utrustningen praktiskt. 
4) Laser (optimera): Utifrån installationen och förstudien praktiskt försöka och optimera lasern, genom optik, 

fokusering, filter för att få en så optimal punkt som möjligt och därmed få bästa möjliga förutsättningar för 
resultat och precision. 

5) PSD (optimera): Utifrån installationen och den optimerade laserpunkten, försöka utnyttja signalen från 
PSD:n på bästa möjliga  sätt, testa olika PSD:ar, olika kopplingar, förstärkare och filter, anpassa för 
olinjäritet. 

6) Utreda omgivningens påverkan: Utreda hur ströljus, brus, temperatursvängningar. Efter detta moment 
skall det vara klart hur bra praktisk möjlig precision med valda komponenter är och om denna precision är 
bättre eller sämre än målet dvs <0,5 µm. 

7) Testa praktiskt montering : anpassa speglar, prisman och liknande för att anpassa montage till 
tillämpningar på MYDATA-utrustning, i första hand komponentplockare (Midas, Hydra). Anpassa 
mjukvara för att ta tillvara resultatet och behandla det t.ex. utifrån olinjäritet  

8) Förbereda demonstrationsmontage: montera ihop en demonstration direkt kopplad till MYDATA-
utrustning. Att undersöka vridning och ev slirande på Hydraplockare ka n vara en lämplig tillämpning. 

9) Rapportskrivning: Anteckningar, iaktagelser, testresultat osv antecknas hela tiden samtidigt som 
grundstommen till rapporten skrivs. 

10) Renskrivning rapport: rapporten finputsas utifrån specifik kritik från handledare.  
11) Förbereda redovisning : Förbereda inför redovisningar av exjobbet dels på MYDATA slutet vecka 18 och i 

skolan 31/5. 



Moment under exjobbet.

(Projektdagboken utgår från denna)

Moment: Vecka 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1)   Planera, köpa utrustning och förstudie
2)           Installation av utrustningen
3)           PSD-förflyttningsarrangemang
4)           Signalbehandling
5)           Förstärkarkoppling
6)           Fokusera laserpunkten
7)           Laserpunkt – form och storlek
8)           Optimera laserström
9)           Laser-modulering
10)   PSD-olinjäritet
11)   Temperatur
12)   2D PSD

13) Förberedande av presentation

Intensite (del av veckan som har gått till detta arbete)
5-25%
25-50%
50-75%
75-90%
90-100%
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Positionsolinjäritet SiTek 1L2,5

Position kontra centrum i mikrometer, differens i mikrometer

Laserinterferometer Mätmaskin
SiTek 1L2,5 (backspänning 6,5V) SiTek 1L2,5 (backspänning 6,5V)
Position Laser PSD Diff Position PSD Diff

-500 -499,4 -500,1 -0,7 -500 -500,5 -0,5
-475 -747,2 -747,4 -0,2 -475 -475,7 -0,7
-450 -450,1 -450,2 -0,1 -450 -450,4 -0,4
-425 -424,1 -424,1 0,0 -425 -425,5 -0,5
-400 -398,9 -399,2 -0,3 -400 -400,3 -0,3
-375 -375,2 -375,2 0,0 -375 -375,0 0,0
-350 -350,3 -350,1 0,2 -350 -350,3 -0,3
-325 -325,1 -324,9 0,2 -325 -325,2 -0,2
-300 -301,2 -300,6 0,6 -300 -300,0 0,0
-275 -275,5 -274,6 0,9 -275 -274,4 0,6
-250 -251,8 -250,5 1,3 -250 -249,5 0,5
-225 -226,7 -225,3 1,4 -225 -224,2 0,8
-200 -202,0 -200,3 1,7 -200 -199,0 1,0
-175 -177,0 -175,5 1,5 -175 -174,3 0,7
-150 -151,9 -150,2 1,7 -150 -149,4 0,6
-125 -126,4 -124,9 1,5 -125 -124,1 0,9
-100 -101,3 -99,6 1,7 -100 -99,1 0,9
-75 -76,4 -74,8 1,6 -75 -74,4 0,6
-50 -50,5 -49,4 1,1 -50 -49,6 0,4
-25 -25,2 -24,4 0,8 -25 -24,8 0,2

0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0
25 24,9 24,4 -0,5 25 24,7 -0,3
50 50,8 50,2 -0,6 50 49,6 -0,4
75 75,5 74,8 -0,7 75 74,0 -1,0

100 100,3 99,4 -0,9 100 99,0 -1,0
125 126,7 125,5 -1,2 125 124,1 -0,9
150 150,8 149,5 -1,3 150 148,8 -1,2
175 176,3 175,0 -1,3 175 173,5 -1,5
200 200,5 199,6 -0,9 200 198,7 -1,3
225 226,5 225,3 -1,2 225 223,7 -1,3
250 251,2 250,1 -1,1 250 249,0 -1,0
275 276,1 275,1 -1,0 275 273,8 -1,2
300 300,3 299,4 -0,9 300 299,0 -1,0
325 325,2 324,6 -0,6 325 324,3 -0,7
350 349,6 349,2 -0,4 350 349,5 -0,5
375 375,4 375,6 0,2 375 374,8 -0,2
400 399,5 400,0 0,5 400 400,0 0,0
425 423,9 424,9 1,0 425 425,4 0,4
450 448,7 449,8 1,1 450 450,5 0,5
475 473,2 474,5 1,3 475 475,9 0,9
500 499,2 500,8 1,6 500 501,3 1,3



Positionsolinjäritet Hamamatsu 3979

Position kontra centrum i mikrometer, differens i mikrometer

Laserinterferometer PSD Differens
-499,9 -501,4 -1,5
-475,0 -476,0 -1,0
-449,8 -448,2 1,6
-425,2 -425,7 -0,5
-399,2 -399,7 -0,5
-375,0 -373,9 1,1
-349,1 -358,2 -9,1
-324,3 -325,1 -0,8
-299,3 -299,2 0,1
-274,5 -275,3 -0,8
-249,3 -249,5 -0,2
-225,6 -227,0 -1,4
-199,5 -199,5 0,0
-175,9 -176,5 -0,6
-149,8 -150,0 -0,2
-124,8 -125,4 -0,6
-100,2 -101,0 -0,8
-74,9 -75,3 -0,4
-50,3 -50,0 0,3
-24,9 -24,0 0,9

0,0 0,0 0,0
24,5 26,2 1,7
49,7 51,6 1,9
74,7 71,2 -3,5

100,8 100,5 -0,3
125,4 124,5 -0,9
150,0 150,8 0,8
175,5 175,7 0,2
200,5 199,4 -1,1
225,1 226,0 0,9
250,4 251,2 0,8
274,9 275,4 0,5
299,8 300,9 1,1
325,5 326,2 0,7
350,4 354,9 4,5
375,6 375,2 -0,4
400,3 396,3 -4,0
425,3 425,8 0,5
450,2 451,6 1,4
475,2 478,3 3,1
499,2 503,1 3,9



Positionsolinjäritet SiTek 2L2CP4

Alla värden i mikrometer
X-differens mellan mätmaskinens värde och PSD:ns
Position X-ledd -500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 500
Y-ledd

-500 0,6 1,0 0,6 1,6 1,3 1,2 0,0 -0,5 -0,4 -0,1 0,2
-400 0,3 1,2 1,2 1,6 1,0 0,5 -0,5 -1,4 -1,2 -0,4 0,0
-300 0,2 0,9 1,1 1,6 1,0 0,4 -1,0 -1,6 -1,8 -0,8 -0,4
-200 1,0 1,3 1,0 0,4 0,3 0,6 -1,6 -2,3 -2,0 -1,4 -0,1
-100 1,2 0,8 -0,5 -0,4 0,0 0,2 -1,9 -2,5 -2,8 -1,8 -1,8

0 0,2 -0,1 -1,0 -0,8 0,0 -0,2 -2,8 -2,6 -3,0 -2,8 -1,8
100 -0,6 -1,0 -1,2 -0,9 -0,3 -0,5 -2,5 -3,0 -3,3 -2,6 -1,9
200 -1,3 -1,6 -1,1 2,0 -0,5 -0,7 -1,9 -2,8 -3,7 -2,9 -2,1
300 -1,3 -1,4 -1,3 0,2 -0,4 -0,2 -2,2 -3,2 -3,3 -2,8 -1,9
400 -1,4 -1,5 -0,4 0,0 -0,2 -0,1 -1,8 -3,1 -3,0 -2,5 -2,0
500 -1,3 -1,2 -0,2 0,6 0,1 0,7 -1,2 -2,2 -2,6 -2,0 -1,6

Y-differens mellan mätmaskinens värde och PSD:ns
Position X-ledd -500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 500
Y-ledd

-500 2,7 1,4 0,3 -0,2 -1,8 -2,7 -4,8 -7,0 -8,0 -8,2 -6,4
-400 2,0 3,5 0,2 -0,8 -0,8 -2,5 -4,9 -6,2 -6,9 -6,6 -7,7
-300 0,3 1,1 0,0 -0,2 -1,7 -2,4 -4,0 -5,8 -6,1 -6,0 -5,4
-200 0,9 2,8 0,3 0,3 -2,2 -2,6 -4,4 -4,9 -6,1 -5,6 -6,0
-100 2,1 2,9 1,4 0,7 -0,9 -0,7 -2,3 -3,8 -4,4 -3,7 -3,9

0 2,2 3,2 1,4 0,3 -0,3 -1,8 -1,4 -2,0 -3,2 -1,9 -3,6
100 2,3 2,7 1,2 0,2 0,3 0,1 -1,1 -1,2 -1,4 -1,0 -1,4
200 2,4 3,0 1,3 1,6 -0,3 0,1 -0,6 -1,4 -0,9 -0,6 -0,7
300 1,0 0,7 0,1 -0,7 -0,2 -0,6 -1,7 -1,6 -1,5 -0,1 -2,4
400 2,5 -1,5 -2,5 -2,8 -2,9 -2,2 -3,5 -3,4 -2,7 -2,3 -3,5
500 -7,7 -8,8 -8,9 -9,1 -8,8 -8,7 -7,0 -8,2 -7,4 -5,9 -6,7


