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Lista de Abreviaturas, Siglas

D/A

DSP

FET

FIFO

MDT

SCR

Charge Coupled Devices, sensor de imagem operando pelo
principio de carga acoplada.

Conversor Digital Anal6gico

Digital Signal Processor, micro-processador com arquitetura
otimizada para manipulayao de sinais

Fotodiodo de Efeito Lateral, sensor de posiyao de imagem
linear.

Field Efect Transistor, dispositivo semicondutor.

First In, First Out, estrutura de dados comumente chamada
pilha

Linear Variable Diferencial Transformer, sensor indutivo de
deslocamento, por contato

Medidor de Distancia por Triangulayao.

Silicon Controled Rectifier, dispositivo semicondutor
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Sao Carlos, 1995,350 pag.

Os Medidores de Distancia por Triangula9ao a Laser sao sistemas
optoeletronicos destinados a medi9ao de pequenas distancias ou
deslocamentos, sem contato fisico direto. Estes equipamentos possuem um
grande campo de aplica90es industriais. Este trabalho descreve as diversas
configura90es que este equipamento pode se apresentar, discutindo suas
vantagens relativas. Sao estudadas tambem as suas partes e os componentes
mais indicados. 0 projeto detalhado de um medidor usando sensor tipo CCD, e
apresentado. Algumas aplica90es industriais deste modelo sao relatadas, e
diversos metodos e sugestoes de uso sao apresentadas, com base nas
experiencias realizadas pelo autor.
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Laser Triangulation Rangefinders are non-contact, optoelectronical
devices for measurement of small displacements or distances. These devices
offer a broad range of industrial applications. This work explain commom
configurations, parts and main components, comparing their advantages. A
detailed project on a CCD based Laser Rangefinder is presented. Some
industrial applications for that project are related, discussing pratical aspects
based on autor's experience. Some potential applications are also suggested.



1. Introdu~ao

Como e possivel medir a espessura de um material mole, deformavel, estando
este em movimento, sem que 0 processo de medida altere 0 seu valor? Como e
possivel, por exemplo, verificar as dimensoes de uma peya em movimento, ao mesmo
tempo em que esta sendo trabalhada? Como verificar se um conjunto foi posicionado
corretamente em relayao a outro, estando ambos em movimento? AMm destas
situayoes, poderia-se enumerar uma serie de casos em que as tecnicas de mediyao ja
estabelecidas nao se aplicam com a eficiencia desejavel. Por outro lado, ja saD de
conhecimento, dito cientifico, uma serie de tecnicas que poderiam ser aplicadas, mas
que, por diversas razoes, ainda nao 0 foram.

o advento dos Lasers no inicio da decada de 60 permitiu 0 desenvolvimento
de um grande nllinero de aplicayoes em diferentes areas, desde processos de usinagem
de materiais ate aplicayoes medicas, passando ainda por comunicayoes e
entretenimento. Algumas destas aplicayoes ja estao bem consolidadas, fazendo parte
da "cultura" tecnol6gica do presente. Outras aplicayoes, no entanto, ainda nao se
consolidaram, ora pela inviabilidade economica, ora pela necessidade de se criar
tecnologia acess6ria, ou mesmo pela ausencia de uma cultura de utilizayao.

Dentre estas possibilidades, a mediyao de Distfu:1ciapor Laser ja era conhecida
teoricamente ha um born tempo, sendo inicialmente destinada as aplicayoes militares,
ou mediyoes de alta precisao em laborat6rio. Desde cedo se especulou sobre possiveis
aplicayoes industriais, atraves de metodos mais simples, principalmente em mediyoes
de espessuras e monitorizayao de posicionamento. Infelizmente, no entanto, ate hoje
sua utilizayao e pequena devido, em grande parte, a expectativa do desenvolvimento
tecnol6gico de Lasers e componentes 6pticos e eletronicos que viabilizassem
economicamente a produyao e uso do equipamento. Tambem, nao se deve desprezar
um outro fator determinante, que e a auseneia de uma retaguarda tecnol6gica na sua
"cultura" de utilizayao.

Este trabalho tern por objetivo 0 desenvolvimento e eonstruyao de uma
configurayao de medidor de distancia que possa ser aplicado industrialmente,
utilizando-se da disponibilidade de Lasers e de outros componentes de baixo custo.
Tambem devera ser estudada a viabilidade de sua aplicayao em algumas areas, de
modo a eriar uma "retaguarda tecnoI6gica", que permita num futuro pr6ximo
popularizar a utilizayao deste tipo de equipamento.

1.2 Organiza~aodo Trabalho
o desenvolvimento e construyao de alguns modelos de Medidores de

Distfu:1ciautilizando tecnologia Laser, principalmente aqueles cujas caracteristicas
viabilizem seu uso industrial, e 0 objeto desse trabalho. Apresenta-se inicialmente
uma introduyao hist6rica, descrevendo-se desde as primeiras ideias e aplicayoes
pioneiras, ate 0 aparecimento dos primeiros modelos comerciais.



Vma descri~ao te6rica do funcionamento dos principais metodos de medi~ao
de distfulcia e tambem apresentada, onde se procurou verificar as principais
implica~6es e vantagens relativas. Vma enfase maior foi dada ao metodo de
Triangula~ao, por ser este em suas formas simplificadas, 0 mais popular e 0 que retine
uma boa combina~ao de desempenho e simplicidade. Tambem por esses motivos foi 0

metodo escolhido para desenvolvimento e aplica~aoneste trabalho.

A seguir sac discutidos os fundamentos tecnol6gicos para um projeto de
Medidor de Distfulcia, onde os principais componentes sac descritos. Procurou-se
estudar as vantagens e implica~6es no sistema global, visando orientar um eventual
projetista no desenho de urn medidor especifico. Paralelamente, um projeto de um
Medidor por Triangula~ao usando Laser tipo Semicondutor e Sensor tipo CCD, e
detalhadamente descrito, relatando -se tambem a sua utiliza~ao pelo autor em algumas
aplica~6es.

Algumas aplica~6es sac expostas com detalhes, relatando-se a experiencia
obtida no chamado "chao de fabrica" em processos industriais. Observa~6es foram
assim realizadas, possibilitando a obten~aode conclus6es, a respeito da relevancia do
uso dos Medidores de Distancias, principalmente nos aspectos de produtividade e/ou
qualidade. Como produto desta experiencia sao descritas uma serie de regras praticas,
auxiliares no born uso deste tipo de medidor. Tais regras objetivam criar a cultura de
utiliza~ao necessaria para aurnentar 0 conjunto de usuarios e a taxa de utiliza~ao bem
sucedida. Vma serie de aplica~6es possiveis tambem sac descritas e sugeridas, para
futura continuidade do trabalho.



2. Principio de Funcionamento

2.1 Introdu~ao
Nao e facil fomecer wn hist6rico dos metodos ou tecnicas passadas, que

resultaram nos modemos metodos de medi~ao sem contato utilizando Laser para uso
industrial. 0 aparecimento destes dispositivos foi resultado de wna serie contribui~oes
isoladas, motivadas por necessidades especificas, aliadas a metodos seculares de
avalia~ao de distancias e deslocamentos.

A medi~ao da distfulcia ate wn ponto inacessivel, sempre agu~ou a imagina~ao
de diversos pensadores, sendo a Trigonometria consequencia disto. Durante toda a
hist6ria, sempre houve interesse na medi~ao de distancias, quase sempre por
necessidades militares. Cart6grafos e navegantes sempre foram os principais usuarios
e depositarios destas tecnicas seculares; tambem os primeiros construtores, nos
prim6rdios da engenharia, as utilizavam na contru~ao de pontes, muralhas e outros
edificios.

Os telemetros, ou distanciometros, sao os aparelhos destinados a medi~ao de
distfulcia ate wn ponto inacessivel por intermedio de processos 6pticos ou eletronicos.
Os primeiros telemetros 6pticos eram baseados em metodos trigonometricos, sendo 0

processo normalmente chamado de "triangula~ao". Estabelecido wn lado como base
conhecida, mede-se os angulos relativos a wn ponto desejado, calculando-se os outros
lados do triangulo assim formado. Na referencia KINGSLAKE (1983) sao descritos
vanos telemetros 6pticos baseados neste principio.

Ja os Telemetros Laser surgiram no inicio da decada de 60, a partir da
utiliza~ao das propriedades notaveis, recem descobertas, relacionadas a estes
dispositivos. 0 primeiro sistema Laser para medi~ao de distfulcia surgiu em 1963, nos
EVA, para aplica~oes militares, com 0 uso da tecnica de telemetria por pulsos nurn
Laser de Rubi, segundo MAILLET (1987). Esta tecnica foi bastante estudada, por ser
descendente das tecnologias ja aplicadas em Radares. Durante 0 programa Apollo, urn
telemetro deste tipo mediu a distfulcia Terra-Lua com acuracia de 0.15 metros,
causando sensa~ao, segundo WILSON E HAWKES (1987). Infelizmente esta tecnica e
relativamente cara e complexa, nao tendo alcan~ado uso industrial significativo.
Outras tecnicas, como a interferometrica, sao tambem conhecidas ha muitos anos,
encontrando 0 Laser aplica~ao natural, porem com utiliza~ao restrita a medi~ao de
pequenos deslocamentos, com 0 auxilio de superficies especiais.

A primeira men~ao da possibilidade de medi~ao de pequenas distfulcias por
triangula~ao atraves de meios 6pticos e eletronicos parece ter sido realizada por
WALLMARK (1957), ao descrever wn novo tipo de sensor semicondutor. Este sensor,
chamado de Fotodiodo de Efeito Lateral, permitia a determina~ao da posi~ao de wn
ponto luminoso incidente sobre a sua superficie. Neste artigo 0 autor ja relatava e
discutia as acuracias maximas e outras possibilidades de manipula~ao deste sensor.



No entanto, a primeira descri9ao de urn medidor de distancia por triangula9ao
usando Laser, somente apareceu em KERR (1969). Nurn curto artigo, 0 autor descreve
urn sistema destinado a medi9ao de espessura de placas de madeira, por intermedio de
4 Lasers dispostos a medi9ao por triangula9ao. Cada laser forma urn medidor de
distancia junto com urn sensor dedicado . 0 sensor utilizado consistia em urna serie de
fotodiodos discretos agrupados convenientemente, possibilitando, atraves da
verifica9ao conjunta de quais estavam sendo ilurninados pel a imagem, a determina9ao
da distancia aproximada. Vma lente cilindrica no caminho 6ptico produzia urna ligeira
deforma9ao na imagem, permitindo que a incidencia sobre os sensores codificassem
sua posi9ao.

Lente Cilindrica
Lente Captadora

/Imagem

•

-1
-2
-3

a b-

Sensor de Imagem
Codificado em Posh;ao

a
Superficie Alvo

b

Jei no inicio da decada de 70, vanas propostas de medi9ao por triangula9ao
Laser sac encontradas na literatura. LASIEWICS(1974) descreve urn medidor destinado
a determina9ao de espessura de placas de alurninio. 0 medidor era composto de urn
Laser fixe, e de urn sensor de dois hemisferios (ou quadrantes) presos a urna rosca
motorizada. A eletronica de controle consistia em acionar 0 motor da rosca de forma a
manter a imagem igualmente distribuida entre os dois hemisferios (ou quadrantes) do
sensor. Pelo nfunero de voltas (ou passos) dados no motor era possivel determinar a
dimensao de urn bra90 do triangulo formado entre 0 sensor, 0 Laser e 0 alvo. Vma
tabela fomecida ao usuario correlacionava com a distancia e assim se obtinha a



espessura da placa. Logo em seguida, com 0 surgimento dos microprocessadores, este
sistema se tomou semi-autonomo, sendo utilizado com sucesso, de acordo com
LASIEWICS(1976).
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Com 0 inicio da fabrica9ao de sensores de efeito lateral, no final da decada de
60, come9aram a surgir estudos de seu uso. Num artigo apresentado por KELLY e
NEMHAUSER(1973) num Congresso de Maquinas-Ferramentas do IEEE em 1973, sao
descritas vanas tecnicas de utiliza9ao deste sensor.

Paralelamente, com a revolu9ao da industria de semicondutores, e a
consequente redu9ao de custos destes dispositivos, uma serie de novas propostas sao
apresentadas, tais como sensores de presen9a, chaves fotoeIetricas etc e, notadamente,
os primeiros medidores por triangula9ao Laser disponiveis comercialmente. Nesta
epoca surgem os primeiros fabricantes desta classe de equipamentos, e sao
documentadas suas aplica90es em processos industriais. MAILLET(1987); LUXONE
PARKER(1985).



2.2 Os Metodos de Medi~ao de Distancia
Existem diversos metodos para a estimativa de distancia atraves de processos

6pticos. Alguns destes, tais como 0 metodo de triangulac;ao, sao origimmos daqueles
utilizados, ha muitos seculos, por navegantes e cart6grafos. Outros metodos surgiram
com 0 advento do Radar e do Laser, sendo que alguns destes apareceram a partir da
tentativa de aproveitamento das caracteristicas nomveis da luz Laser, tais como os
metodos interferometricos. Para urna abordagem mais geral dos metodos 6pticos
recomenda-se as referencias MAILLET(1987), LUXONe PARKER(1985) e KINGSLAKE
(1983).

Na discussao que se segue, apresenta-se urna pequena introduc;ao aos metodos
de medic;ao de distancia, procurando enfatizar aqueles metodos que possuam
capacidade de aplicac;oes industriais. Os metodos enfatizados se referem aqueles cujas
superficies-alvo nao necessitam de nenhurn tratamento especial, ou 0 uso de
elementos auxiliares como espelhos e prismas retro-refletores.

Este metodo e derivado direto do processo mais conhecido como Radar. Neste
metodo urn pulso curto de luz Laser e enviado para 0 alvo. A luz refletida pelo alvo e
captada, registrando-se 0 tempo decorrido de ida e volta. Este processo e conhecido
tambem pelo nome de "LIDAR", do termo "light detection and ranging". A maior
vantagem deste metodo com relac;ao ao seu precursor, 0 Radar, reside no fato da luz
Laser possuir urna grande "diretividade". Diretividade e 0 termo correspondente a
"capacidade de urna antena de concentrar energia em determinada direc;ao"l. Sua
utilizac;ao permite, portanto, a medic;ao da distancia de pontos bem selecionados,
sendo assim urn candidato natural a vanos tipos de aplicac;oes, principalmente
militares.

o sistema se constitui basicamente de urn emissor Laser pulsado, normalmente
urn Laser de ND:YAG, CO2 ou mesmo Semicondutor, e urn telesc6pio para coletar a
luz refletida. A luz coletada e transferida para urn sensor 6ptico. 0 Diagrama de
blocos tipico e mostrado na Figura 2.2-1.



Luzde Filtro
Retorno

o Laser e disparado por urn. circuito de forma a produzir urn. pulso muito
estreito, da ordem de 8 a 20ns. Este pulso de luz e condicionado opticamente de
maneira a ilurn.inara regiao de interesse. Vma pequena fra~ao do feixe e desviada para
urn detector de sincronismo.

A luz incide sobre 0 alvo e urna pequena parte retorna ao sistema, sendo
coletada pela 6ptica de capta~ao. A luz coletada incide sobre 0 sensor principal, cujo
sinal e amplificado e condicionado.

o sinal proveniente do detector de sincronismo dispara urn. contador
eletronico, que e interrompido pelo sinal de retorno captado pelo sensor principal.
Desta forma se obtem urna medida do tempo de percurso que esta relacionado com a
dismncia.

As principais peculiaridades deste metodo saD:

• Como a velocidade de propaga~ao e muito alta, 0 tempo decorrido e muito
pequeno. Assim, urna grande precisao eletronica e necessaria aos rel6gios e
contadores. A reso[w;iio2 do equipamento e diretamente proporcional a largura do
pulso e portanto, quanta mais estreito, melhor. Alguns autores, no entanto,
sustentam que 0 pulso pode ser largo desde que 0 "tempo de subida" seja 0 menor
possivel, na ordem de 2 a 3 ns, permitindo melhor discrimina~ao do momenta da
chegada do pulso. MAILLET(1987).

• Como a largura de pulso e estreita, os amplificadores do detector de sinal precisam
apresentar respostas nipidas. Desta forma a banda de passagem se torna larga, da
ordem de 100MHz, e consequentemente ha urn.a grande presen~a de ruidos
captados, principalmente aqueles provenientes de luz solar. Para se obter urn.a
razoavel confiabilidade na medida, e necessario que 0 nivel do sinal captado
proveniente do alvo tenha urn. contraste grande. Normalmente saD utilizados
pulsos da ordem de 50W ate 300KW. Vma outra forma de garantir a
confiabilidade da medi~ao e aquela de somente considerar urn pulso de retorno, se

2 Neste trabalho , 0 tenno Resolu~ao e usado como sendo a menor variacao detectavel de uma grandeza fisica
obtida atraves do instrumento de medida em questao.



este se repetir na mesma janela de tempo, por urn nfunero de vezes pre-
determinado. 0 processo e melhor demostrado na Figura 2.2-2, a seguir.
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• 0 tempo de retorno possivel para 0 equipamento e dividido nurna serie de janelas.
Quando urn pulso de retorno e recebido, a "janela" correspondente e marcada. No
proximo ciclo esta janela e considerada somente se 0 pulso recebido reincidir
sobre ela. Assim, urn pulso de retorno somente e considerado se este se repetir na
mesma posiyao, por urn nfunero de vezes, estatisticamente determinado. Como 0

ruido solar tern urna distribuiyao aleatoria, falsos pulsos sao descontados. Vma
pequena modificayao neste processo permite resultados mais precisos. As janelas
marcadas pela presenya de pulsos recebidos sao acurnuladas nurn histograma,
durante urn determinado nfunero de pulsos totais transmitidos. Apos este periodo,
a janela que mais recebeu pulsos e considerada a mais valida, sendo a distancia
calculada com base nesta. Esta tecnica permite urna diminuiyao significativa da
potencia necessaria de transmissao pelos Lasers, as custas, porem, da velocidade
de mediyao. A Figura 2.2-3 mostra urn histograma tipico.

Numero de Yeas
n

• 0 metodo de telemetria de pulsos e muito utilizado em telemetros militares para
avaliayao da distancia de tiro. Nestes casos, as distancias de medida sao da ordem
de ate 10 kIn, com precisiio3 de 5m e velocidade de resposta inferior a 1 segundo.
Vtilizam normalmente de Laser de CO2 ou Nd:YAG com pulsos da ordem de 20ns
em potencias de ate 300KW. MAILLET (1987).

3 Neste trabalho , 0 tenno Precisao corresponde ao grau de exatidao com a qual uma medida ou quantidade e
apresentada. Por exernplo 3,14159 e urn valor rnais preciso de 1t do que 3,14.



• Outras aplica90es estao na area de levantamento topogratico, levantamento aereo
de superficies, controle florestal e ambiental. Nestes casos normalmente saD
utilizados Laser semicondutores. MAILLET (1987).

• Gra9as ao advento do Lasers semicondutores baratos e circuitos eletronicos de alta
velocidade viabilizou-se, recentemente, 0 uso deste metodo na medi9ao de
distancias relativamente pequenas, da ordem de algumas dezenas de metros.
Usando Lasers semicondutores pulsados de potencias de pico em torno de IW,
estes aparelhos come9am a ser utilizados no controle do nivel de metal fundido em
siderUrgicas,no levantamento do desgaste de paredes refratarias de altos fornos,
nivel de liquidos ou graos em silos etc. MAATTAet al. (1993).

• Para urn estudo mais profundado desta tecnica recomenda-se as referencias
HavANESSIAN (1988), STITCH (1972).

Este metodo consiste em enviar urn feixe Laser continuo, modulado
senoidalmente, e comparar a fase da onda emitida, com a fase da correspondente onda
de retorno, proveniente do alvo. Urn diagrama de blocos tipico e mostrado na Figura
2.2-4.

o feixe de urn emissor Laser e modulado senoidalmente atraves de urn
modulador externo, ou mesmo na alimenta9ao do Laser, caso dos Lasers
semicondutores. 0 feixe e enta~ colimado e enviado na dire9ao do alvo. Uma pequena
parcela do feixe transmitido e desviado para urn sensor de referencia, fase 0°. A luz
refletida pelo alvo e captada atraves do telesc6pio coletor e dirigido ao sensor
principal, onde 0 sinal e enta~ amplificado, filtrado, e a sua fase e comparada com a
referencia.
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Priru:ipal

Jlmplific.--~(
Luzde Filt
Retorno ro



Se a modulayao for efetudada na frequencia f, pode-se associar um
comprimento de onda de modulayao L :

L=~
f

onde c e a velocidade da luz no meio. Desta forma, se a distancia percorrida for um
mUltiplo de L, as ondas terao a mesma fase, L1q> = O. No entanto, caso a distancia nao
seja multiplo, existini uma diferenya de fase L1q>, correspondente a uma distancia
percorrida excedente d. Assim, pode-se estimar que a distancia total e:

Unicamente pela comparayao de fase L1q> nao e possivel determinar n e
consequentemente D. Por esta razao, nos medidores comerciais a frequencia de
modulayao f e alterada periodicamente em 2 ou 3 valores distintos de maneira que,
atraves de processamento matematico se encontre uma soluyao Unica de (n,L1q»

Algumas peculiaridades deste metoda, saD:

• Uma das vantagens do processo e que, devido a modulayao do Laser ser em uma
frequencia fixa, nao e necessario que a banda de passagem do circuito
amplificador seja muito grande, permitindo 0 usa de filtros sintonizados estreitos.
Assim, 0 nivel de ruido captado e menor, viabilizando a utilizayao de Laser de
pequena potencia. Para distancias de ate 20m, e comum uso de Lasers com
potencias ao redor de 10m W. CHAPPEL(1978).

• Devido a indeterminayao de n, os sistemas mais simples podem ser "enganados",
dependendo da refletancia do alvo e da sua distancia. Nestes casos, normalmente,
saD usados 2 ou 3 frequencias basicas de modulayao, de forma a determinar n. Por
exemplo no sistema Laser HP 3850, as frequencias usadas saD de 15MHz,
375KHz e 3,75KHz permitindo medidas na ordem de 20m, 800m e 80Km
respectivamente. MAILLET(1987).

• A velocidade de medida e proporcional a f, e a preClsao e proporcional a
capacidade de se determinar a diferenya de fase L1q> existente. Para isto, tanto 0

amplificador do sensor de referencia, quanta 0 amplificador do sensor principal,
devem ter comportamento em fase muito parecido para evitar erros. Normamente,
saD circuitos identicos mantidos a uma mesma temperatura. CHAPPEL(1978).

• Para distancias pequenas 0 valor de n e zero. Para distancias ainda menores .1q> e
reduzido dificultando sua detecyao. Nestes casos se recorre ao esquema mostrado
na Figura 2.2-5.
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• No esquema Figura 2.2-5 0 Laser e modulado numa frequencia fJ e enviado ao
alvo. Vma frayao do feixe refletido no alvo e captado pelo detector 2. 0 sinal de
cada detector e misturado (modulado) por um outro oscilador 12. Neste ponto,
devido a modulayao, 0 sinal resultante possui frequencia que e produto da
diferenya fJ - 12, ou seja, a frequencia de batimento. As frequencias fJ ,12 sao
escolhidas de forma que a diferenya fJ - 12 permita uma velocidade razoavel de
processamento. E importante notar que a frequencia de batimento 11 -12 contem a
diferenya de fase L1q>. Ao se "misturar" os sinais provenientes dos sensores,
mantem-se a informayao da defasagem L1q>, porem numa frequencia fJ - 12 muito
menor, sendo mais facil e precisa a medida resultante. Em alguns medidores
comerciais, a frequencia 11 esta em tomo de 5 MHz e fJ - 12 em tomo de 80 Hz,
resultando numa precisao de medida da ordem de 2 cm em 16 metros. CHAPPEL
(1978).

• Como a velocidade de comparayao de fase foi do valor correpondente a
modulayao 11 para 0 valor da transportadall - 12,0 circuito de detecyao de fase e
simplificado. Normalmente fJ - 12 fica na faixa de 60Hz a 4KHz, perrnitindo 0

uso de componentes de baixa frequencia. A velocidade de medida, no entanto, e
diminuida, 0 que limita 0 seu emprego em algumas areas.

• Para um estudo mais aprofundado desta tecnica recomenda-se novamente as
referencias HOVANESSIAN(1988), STITCH(1972). Em CHAPPEL(1978) existe uma
descriyao detalhada de urn telemetro deste tipo.

o metodo interferometria foi urn dos primeiros metodos 6pticos para detecyao
de distancia e/ou pequenos deslocamentos. 0 primeiro interferometro foi 0 criado com
a intenyao de detectar possiveis variayoes na velocidade da luz, devido ao movimento
da Terra no espayo. Diversas variantes do metoda basico foram criados com a
intem;ao de medir "planicidade" ou testar superficies 6pticas. LuxoN e PARKER
(1985).



Para mediyao de deslocamento, 0 esquema bcisico e mostrado na figura a
seguir, sendo este mais comurnente chamado de interferometro de Michelson.

c======~ M2'
M1

r
Vma fonte de luz, monocromatica, e colimada pela lente LI, formando urn

feixe paralelo. Este feixe atinge 0 divisor B, que conduz metade para MI e a outra
metade para C, e depois para M2. Desta forma urna parte do feixe passa por B sendo
refletido por M2, retomando para B e refletindo, novamente, para a direyao do
telesc6pio T. A outra metade e refletido por Ml, pas sando novamente por B e tambem
sendo captado por T. as dois sinais captados por T sao combinados e caso a luz seja
coerente, e produzido sobre a tela do telesc6pio urn padrao de interferencia. A placa
compensadora C de material e espessura identica a B, tern a finalidade de garantir que
os dois 'brayos', MI e M2, do sistema apresentem 0 mesmo "comprimento 6ptico",
passando pelos mesmos vidros e pelo ar. Como os "brayos" sao iguais opticamente, e
possivel considerar a imagem de M2, M2', colocada junto a MI. Assim, 0 padrao de
interferencia pode ser expresso por:

A comprimento de onda
p nfunero de franjas de interferencia

e angulo entre a superficie MI e M2 '::::0

d distancia entre Ml e M2 '

Se urn dos espelhos, normalmente M2, e movimentado no eixo do brayo B-C-
M2, 0 comprimento 6ptico que a luz caminhante necessita percorrer, se altera. Assim,
a medida que D se altera, 0 nfunero p de franjas tambem 0 faz, de modo que as franjas
se movam em relayao a algurn ponto arbitrano de referencia. Pela contagem da
"passagem" das franjas por este ponto, se determina a variayao da distancia d



Como consequencia direta do prinCIpiO de funcionamento, 0 medidor por
interferometria somente e capaz de detectar deslocamentos, e nao distfutcias absolutas.

o deslocamento maximo que e possivel detectar depende de inillneros fatores,
dentre eles 0 "comprimento de coerencia" da fonte de luz adotada. 0 comprimento de
coerencia pode ser definido como sendo 0 percurso ou comprimento maximo, no qual
urn trecho de ondas lurninosas emitidas pela fonte, mantem coerencia de fase, ou seja
homogeneidade de fase. Na pnitica, corresponde ao percurso maximo que 0 espelho
M2 pode ser deslocado e ainda ser produzido urn padrao de interferencia.

No esquema interferometrico mostrado, os dois feixes de luz, entre Ml e M2 "
SaDcapazes de produzir interferencia mutua, desde que a distancia d nao seja maior
que este tal comprimento de coerencia Le. Para d acima de Le, as ondas perdem sua
homogeneidade de fase, impedindo que as franjas de interferencia ocorram.

o comprimento de coerencia depende do tipo de fonte lurninosa, sendo urna
medida da "qualidade" da luz gerada e, obviamente, 0 Laser e urn forte candidato,
devido a suas caracteristicas intrinsecas. Entretanto, alguns Lasers possuem
caracteristicas mais favoniveis que outros. Na Tabela 2.2-1, SaD apresentados os
comprimentos de coerencia para alguns Lasers tipicos:

Tipo de Laser Lc

HeNe estabilizado 1.000m
(Monomodo)

HeNe nao estabilizado O,I-0,2m

Argonio (Multimodo) O,02m

Nd:YAG O,Olm

Diodo Laser (AsGa) O,OOO2m-
O,OO5m

Quando se usa Laser como fonte lurninosa no interferometro, deve-se evitar
que 0 feixe lurninoso retomante incida novamente sobre 0 Laser. Este cuidado e
necessario por causa do fenomeno de ressonancia. Se algurna luz entrar na "cavidade
ressonante" do Laser, pode alterar as caracteristicas do feixe que esta sendo gerado.
Assim, normalmente os espelhos Ml e M2 SaD substituidos por prismas "canto de
cubo", conforme a Figura 2.2-7.0 prisma retoma urn feixe extremamente paralelo ao
incidente, porem deslocado, facilitando a montagem.



Vma outra desvantagem do metodo interferometrico e a necessidade da
superficie m6vel ser urn espelho como M2. Dessa forma, na maioria das vezes, 0

espelho deve ser fixado a superficie m6vel de interesse. A sua utiliza<;aofica muito
limitada, pois normalmente se deseja medir 0 deslocamento ou distancia de
superficies nao preparadas, ou "nao-cooperativas". Quando, p6rem, nao existe esta
limita<;ao,a precisao obtida no metodo de deslocamento e alta, sendo facilmente
alcan<;adosvalores da ordem de Y2 e em alguns casos ate AliOO. Este metodo e usado
em levantamento de erros em maquina operatrizes, ensaios de estruturas ou
levantamento de erros em gabaritos de montagem.



2.3 Metodos de Medi~ao de Distancia por Triangula~ao
o Medidor de Distfulcia por Triangulayao a Laser (MDT), tambern chamado

de "proxirnetro", tern por principio calcular a distancia de urna superficie, atraves da
visualizayao da irnagem de urn feixe Laser incidente sobre esta.

Urn MDT generico possui 0 diagrama esquematico da Figura 2.3-1.

Feixe i1uminador

/ Sistema
lIuminador

Eletronica de
Controle

Sistema
Cap1ador

Para 0 melhor entendimento das principais partes, e conveniente sua descriyao
atraves de urna configurayao tipica, mostrada na Figura 2.3-2.

Sensor de Posi~io
de Imagem

o Sistema Ilurninador, neste caso urn Laser, envia urn facho lurninoso que
atraves do conjunto de lentes colimadoras, produz urna regiao onde a espessura deste
feixe e a menor possivel. Tal feixe ao encontrar uma superficie, produz urn ponto de



alto brilho, que e visualizado pelo Sistema Captador. A Lente Captadora, por sua vez,
produz no sensor uma imagem proveniente do ponto incidente sobre 0 objeto. Este
sensor corresponde ao bloco Sensor de Posil(ao de Imagem e pode se apresentar de
diversas formas. Atraves da eletronica de controle deste Sensor, e possivel determinar
a posil(ao relativa desta imagem sobre este, e atraves de calculos trigonometricos,
determinar a distfulcia do objeto que esta sendo iluminado. Este caIculo e executado
pelo bloco Processador, que tambem atua nos demais blocos, vi sando a adaptal(ao
conjunta de forma conveniente.

Existem vanos modelos de MDTs na literatura, que podem ser resumidos em 3
configural(oes basicas. A principal caracteristica diferenciadora e a forma com que 0

feixe ilurninador incide sobre 0 alvo. Esta caracteristica determina, muitas vezes, a
eficiencia da aplical(ao, 0 campo de medida e a precisao alcanl(avel.

Neste metodo, 0 feixe ilurninador incide de forma normal a superficie alvo, ou
de forma paralela ao eixo de deslocamento. E 0 metodo mais comum, devido a sua
vantagem intrinseca de delimitar com precisao 0 ponto de medida, principalmente
quando sac usados Lasers visiveis.

A determinal(ao da distancia por triangulal(ao a feixe normal segue 0 esquema
trigonometrico demostrado a seguir, Figura 2.3-3:

Superficie Alvo ~ Eixo de
Deslocamento

/.
Lente Captadora

x
Sensor de Posi~io de Imagem

o Laser envia 0 feixe, atingindo a superficie alvo, formando urn ponto
iluminado que e captado pela lente. Sua imagem e projetada sobre 0 sensor.



h' s·
-=--
h S

h' altura da imagem do deslocamento d

h altura aparente do deslocamento d

Sf distfulcia da imagem no sensor a lente captadora

S distfulcia aparente do deslocamento d

S'
x . sena = - - .d . senO

s

x medida do deslocamento captado pelo sensor

ex angulo formado pelo sensor para manter a imagem no foco em rela<;ao
ao eixo do sistema 6ptico de capta<;ao

e angulo primano de triangula<;ao, formado pelo feixe Laser, normal a
superficie e 0 eixo do sistema 6ptico de capta<;ao.

d deslocamento, medido a partir de uma distfulcia do, da superficie de
interesse.

Assume-se que x=O para d=O, assim:

So distfulcia entre 0 ponto iluminado da superficie e a lente captadora
quando d=O

Sabendo-se que

s,=_s_'f_
(s- f)



d = _s_'x_' s_e_n_a_
s' ,sene

d=_A_.x_
(B-x)

d - f .caseA =_0 -
cas} e

B = f· fane
sena

A partir das equal(oes ( 2-10), ( 2-11) e ( 2-12) e possivel preyer 0

comportamento do MDT, porem, e importante salientar que as equal(oes sao
aproximadas e que 0 melhor metoda de se garantir urna boa precisao e submeter 0

equipamento a urn processo de calibral(ao. 0 metoda normalmente utilizado
corresponde ao deslocamento de urna superficie difusa, em distancias conhecidas d,
registrando-se as detecl(oes x. Monta-se uma tabela de val ores (d,x) e atraves de
calculo numerico se encontra as melhores constantes A e B da equal(ao ( 2-10), que
produzam 0 minimo erro na relal(ao entre d e x levantadas. Atraves de urn processador
eletronico acoplado, que tenha registrado em si tais constantes, a medida fomecida ja
levara em conta muitos dos erros 6pticos e mecanicos que 0 medidor apresenta. No
capitulo 4 sao demostrados alguns casos.

o esquema da Figura 2.3-3 e muito utilizado em MDTs que possuem campo
de medil(ao variando de 20 a 200 mm. MAILLET(1987). Tal esquema apresenta uma
vantagem muito significativa, pois 0 feixe Laser permanece sempre normal a
superficie, identificando 0 ponto onde a distancia desejada esta sendo captada. Este
fato e de surna importancia quando se utilizam dois MDTs para a medil(ao de
espessuras de chapas, distancias de superficies cilindricas, ou levantamento de perfis.
Para campos menores ou mais pr6ximos, a medida que os parfunetros a e da
diminuem, 0 angulo ex tambem diminui, fazendo com que a imagem sobre 0 sensor
apresente distorl(oes, dificultando 0 reconhecimento da posil(ao x. Nestes casos 0

esquema apresentado a seguir possui vantagens.



Quando se deseja medir pequenos deslocamentos 0 esquema da Figura 2.3-4 e
modificado, como mostrado na Figura 2.3-5 a seguir.

De acordo com a Figura 2.3-4 tem-se que

d = d + x . ( do - f)
I 0 ( fane )f·---x

sena

a Lente Captadora
x~

Sensor de Posi~io

o sensor nao necessariamente deve ficar normal it superficie. Muitas vezes,
vi sando manter 0 melhor foco da imagem sobre 0 sensor, este e inclinado
permanecendo paralelo ao feixe. Nestes casos, a lente captadora pode ser escolhida e
posicionada da maneira mostrada na Figura 2.3-5. Nesta situayao, 0 deslocamento da
imagem e uma funyao linear do deslocamento do alvo, simplificando 0

processamento. PARKER (1980).

x
Sensor de Posi~io

Superficie Alvo

.•.dt
Campo de Medi~io

........do

\ liSt - SERVIC;::O DE BIBLIOTECA E
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Case. d )dl = do + x . 0 - CDS ef .sene

o esquema da Figura 2.3-5 apresenta urna seria desvantagem, pois 0 ponto que
esta sendo medido nao fica sobre 0 eixo 6ptico, isto e, 0 ponto de medi~ao somente e
indentificado pela presem;a do Laser, e "caminha" lateralmente a medida que a
distancia se altera. Tal comportamento limita sua aplica~ao, e em certos casos como
em medidas de superficies cilindricas, pode induzir a erros. Por outro lado este
metodo e muito util quando 0 material a ser medido apresenta comportamento
reflexivo relevante, como no caso de vidros ou chapas metalicas "espelhadas". 0
esquema mostrado na Figura 2.3-6 indica urn MDT sendo usado para a medi~ao de
espessura de placas de vidro. Quando se utilizam sensores tipo CCD, as duas reflex5es
podem ser captadas pelo mesmo aparelho, indicando diretamente a espessura do
material, conhecido 0 indice de refra~ao deste. Na Figura 2.3-6 e esquematizado este
caso.

Sensor ceo I \
».

i d i



2.3.3 TriaDgula~io por Feixe Movel
Voltando ao esquema da Figura 2.3-3, para 0 caso de distancias maiores que

200mm, devido a configura9ao 6ptica, ou mesmo devido a limites na disponibilidade
do parfunetro a, os deslocamentos x tomam-se pequenos frente aos d correspondentes,
limitando assim a resolu9ao do equipamento. Nestes casos costuma-se utilizar outra
configura9ao, mostrada na Figura 2.3-7.

f
--x

Sensor de Quadrante

) Espelho Giratorio

o feixe Laser e deslocado angularmente atraves do espelho girat6rio (ou
oscilante). A imagem do impacto do feixe sobre 0 objeto e observada pela lente
captadora, formando uma imagem sobre 0 detector de 2 hemisferios (ou quadrantes).
o detector de 2 hemisferios e ligado a urn circuito dedicado, especialmente desenhado
para determinar 0 momento preciso em que a imagem do feixe passa pel a fronteira dos
hemisferios do sensor. A rota9ao tern urn comportamento temporal conhecido (e
calibrado), e atraves de sensores de sincronismo consegue-se medir com precisao, 0

intervalo de tempo t entre urn angulo eo para urna distancia do= a tan(OoJ, e 0 angulo

.dO para uma distancia d, assim sendo:

Utilizando-se no lugar do espelho m6vel, urn defletor acustico-6ptico, altas
precisoes sao alcan9adas, em distancias de ate dezenas de metros. KOEBNER (1984),
BODLAJ e KLEMENT (1976).

E importante notar que a precisao de medida de todos os modelos de MDTs
aqui descritos, depende fundamentalmente do tamanho do feixe visualizado sobre 0

alvo e da qualidade da sua imagem formada sobre 0 sensor. Quanto mais estreito,
melhor sera a resolu9ao e sua precisao, pois diminui a incerteza da localiza9ao exata
da imagem x. Na pratica, recorre-se a artificios eletronicos, dependendo do tipo de
sensor utilizado.



3. Tecnologia dos Medidores
Neste capitulo sao descritos os principais componentes que viabilizam a

constru~ao de um Medidor de Distfulcia,principalmente aqueles usados no metodo de
triangula~ao, e que sejam destinados a aplica~oes industriais.

Sao discutidos os seus principais componentes e suas caracteristicas, dando
enfase aos aspectos praticos de utiliza~ao que infuenciam no desenho geral do
equipamento.

Como pode ser concluido pelo capitulo anterior, os metodos de funcionamento
dos medidores de distfulciasempre pressupoem a presen9a de um feixe luminoso, bem
definido. Normalmente, os alvos devem ser "iluminados" de forma conveniente, de
maneira que a informa9ao de distfulciaseja gerada e captada.

Nos modelos por telemetria de pulso ou por compara9ao de fase, os Lasers sao
semicondutores ou ate mesmo de ND:YAG e CO2 para modelos maiores.

Na discussoes anteriores referentes aos principais metodos, nos modelos por
triangula9ao, observa-se que os m6dulos de ilumina9ao normalmente sao constituidos
de Lasers Semicondutores ou de Helio-Neonio. Estes dispositivos sao capazes de
produzir uma luz com caracteristicas adequadas, e de facil discernimento pelo
equipamento. °Laser mais utilizado atualmente nos medidores de distancia para uso
industrial e 0 Laser semicondutor. Em algumas aplica90es, no entanto, 0 Laser de
Helio-Neonio tern uma forte presen9a. Em alguns casos especiais podem ser utilizados
fontes comuns, tais como lampadas hal6genas.

Nas discussoes que se seguem sao descritas as principais caracteristicas dos
Lasers semicondutores e dos Lasers Helio-Neonio. Os principios fisicos que regem 0

funcionamento de tais dispositivos nao serao descritos, pois existem detalhados
estudos ja publicados, tais como as referencias LUXONe PARKER (1985) e WILSONe
HA WKES (1987).

A discussao seguinte esta baseada nos aspectos prciticos de utiliza9ao e a
influencia de certas caracteristicas, no desenho de um medidor de distancia para uso
industrial.



o Laser semicondutor, mais conhecido por Diodo Laser, e composto por uma
junyao semicondutora diagramada na Figura 3.1-1.

Modo Transversal
(perpendicular)

""".-/'/'I "),'
I
I
I Perfilde Emissio
I

i/
I

A luz Laser e gerada foryando-se a passagem de uma corrente eletrica atraves
da regiao ativa da junyao, 0 diodo entre as camadas N e P do semicondutor. Esta
corrente foryada produz eletrons e "buracos", que uma vez combinados emitem
fatons. Estes fatons sao emitidos num comprimento de onda que e, a grosso modo,
determinado pela diferenc;ade niveis de energia entre os materiais semicondutores
utilizados.

Os modos espaciais de oscilayao Laser sao definidos pelos canais estreitos
existentes na regiao ativa, que acabam confinando a luz produzida. Este confmamento
pode ser obtido pela cuidadosa seleyao de certos parfunetros do material, que
terminam por produzir uma variayao da densidade da corrente de injec;aona regiao. 0
Laser baseado neste metodo e conhecido por "Gain Guided". 0 outro metodo
corresponde a selec;ao e agrupamento em geometrias convenientes, materiais
especificos que produzam uma variac;ao do indice de refrac;ao, fazendo com que 0

Laser deste tipo seja conhecido por "Index Guide".



AS Lasers semicondutores podem ser encontrados numa grande diversidade de
caracteristicas. as mais comuns podem ser encontrados possuindo comprimentos de
onda de emissao desde 1.500nm ate 630nm, com potencia da ordem de O,lmW ate
200mW, quando operados de forma continua, (CW). Esta faixa, no entanto, e dividida
em algumas regioes bem especificas, ditadas pelas aplicac;oes comerciais a que se
destinam. Por exemplo: os comprimentos de 1.300nm e 1.500nm sao utilizados em
telecomunicac;oes,na faixa de 750 a 890nm em aplicac;oestais como CD, impressoras
Laser etc. as Lasers no espectro visivel e infravermelho proximo, possuindo emissao
entre 630nm ate 750nm, sao usados em leitora de codigo de barras, indicadores
luminosos etc.

Eletrodo

Cl!IITlada de Contata (p-GaAs)

Cl!IITlada Bloqueadora (n-GaAs)

Cl!IITlada AIiva (InGaP)

Cl!IITlada de Separa(:ao (n-ln(GaAI)P)

Substrata (n-GaAs)

Eletrodo

A potencia de saida de urn diodo Laser depende de urna serie de fatores. Na
Figura 3.1-3 e apresentada a curva caracteristica resultante da interac;ao entre a
corrente de injec;ao, temperatura e a potencia optica de saida. Pode-se observar 0

ponto de transic;aoonde a ac;aoLaser passa a ocorrer no dispositivo semicondutor. E
possivel observar tambem a acentuada dependencia em relac;ao a temperatura de
operac;ao,0 que exige sistemas eletronicos para a estabilizac;aoda potencia, como sera
discutido mais adiante.

Alguns tipos de Lasers semicondutores sao especialmente construidos para
trabalharem no modo pulsado. Neste caso, a corrente e injetada em pequenos
periodos, de 20 a 200ns. Desta forma as potencias de pico obtidas atingem em alguns
casos ate 50W. Entretanto, com 0 intuito de evitar a degradac;ao das faces do
semicondutor, estes dispositivos apresentam urna taxa de repetic;ao maxima. A
degradac;aoe conhecida pela sigla "COD" de "catastrofic optical damage". A taxa de
repetic;ao costuma estar entre 1 e 10kHz. Pode-se dizer, portanto, que estes Lasers
possuem um cicIo de trabalho ativo maximo. Normalmente os cicIos variam de 0,05%
a 0,2%. Caso este cicIo seja excedido, 0 semicondutor se degrada em poucos periodos.

Alguns Lasers possuem taxa de trabalho de 0,2% atingindo ate 10%, e larguras
de pulso de ate 10ms. Tais Lasers sao chamados de "Quase-continuos" e apresentam
potencias de pico na ordem de 1 a 5W.
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o feixe de luz emitido pelo Laser semicondutor provem de urna pequena
regia.o,normalmente com dimensoes da ordem de O,IJ.Lm ate 0,3J.Lm, como mostrado
na Figura 3.1-1. WIEMAN e HOLBERG (1991). Assim, normalmente, 0 feixe apresenta
urna grande divergencia. Urn feixe tipico de Laser trabalhando no infravermelho
possui no eixo de jun~ao divergencia de 10°, e no eixo transversal cerca de 30°,
medindo-se urn ponto de 50% da intensidade maxima. Os Lasers que trabalham no
espectro visivel possuem divergencia ainda maiores e assimetricas, chegando a 7° e
40° respectivamente. Na Figura 3.1-4 e apresentada a curva de distribui~ao nos dois
eixos ortogonais.

Normalmente, 0 feixe pode ser colimado utilizando-se urna lente de pequena
distancia focal (f < 3mm), produzindo urn foco de forma eliptica, que na maioria das
aplica~oes e aceiffivel. Na figura seguinte e mostrado 0 desenho de urn colimador
tipico.

Diodo Laser

I

Quando e preciso obter urn foco simetrico de perfil "Gaussiano", no entanto,
se faz necessario 0 uso de colimadores mais sofisticados, como aquele esquematizado
na Figura 3.1-6.

Este colimador usa urn par de prismas que, urna vez ajustados, controla as
dimensoes necessarias de foco em dois eixos ortogonais. 0 ajuste e executado
alterando-se os angulos, distancias e dimensoes entre os prismas.



A grande divergencia do feixe emitido faz com que, urna parte da potencia
emitida, seja perdida nos colimadores. Normalmente, cerca de 30% da potencia e
bloqueada devido a nao capta9ao pelo colimador, de todo 0 feixe divergente emitido.
Este valor pode ser melhorado atraves de cuidadoso projeto 6ptico, apelando-se,
muitas vezes, para lentes asf6ricas. WIEMAN e HOLBERG (1991).

Mais recentemente, surgiram os colimadores para diodos Laser que possuem
lentes asf6ricas, produzidas por prensagem. Apesar da qualidade superficial destas nao
permitirem urna colima9ao com qualidade de feixe comparavel aos modelos ja
descritos, exibem uma vantagem significativa em rela9ao a custo e simplicidade de
uso.

Nos Lasers de maior potencia, a regiao ativa possui, as vezes, dimens5es
maiores que 0,1 x 0,3J.lm, e sao chamados de "canal largo". Esses Lasers costumam
apresentar divergencia ainda mais assimetricas. Alguns Lasers tipicos desta classe
apresentam canais com dimens5es de 1 e 5J.lm, que impedem uma colima9ao
comparavel aos seus parentes mais fracos.

De qualquer forma, nos Lasers semicondutores, 0 perfil do emissor 6 quase
Gaussiano. A dimensao do foco produzido por urn sistema 6ptico segue portanto as
regras usadas para feixes Gaussianos. No entanto devido as grandes divergencias que
os Lasers semicondutores apresentam, 0 chamado "Parametro Confocal" e pequeno
(na ordem de lOA). Este parametro e conhecido tambem como "Campo de Rayleigh".
Assim urn sistema 6ptico colocado de maneira a produzir urn foco com 0 feixe do
Diodo Laser normalmente atua como se estivesse posicionado bem longe do Campo
de Rayleigh, permitindo que as dimens5es te6ricas do foco sejam limitadas pela
difra9ao, e determinadas pela abertura do sistema 6ptico utilizado. Para urn estudo
mais detalhado recomenda-se a referencia O'SHEA (1985). Assim, a dimensao minima
obtivel do foco, wo, 6 determinada pela abertura utilizada de saida do colimador D,
pela distancia focal f e comprimento de onda A , podendo ser aproximada pela
equa9ao:

W
o

::::;1.22 A· f
D

A profundidade de foco WI pode ser aproximada por:



Como exemplo, um Laser de 670nm que, se bem colimado, apresenta um
difunetro de Imm na saida do colimador, quando focado a cerca de 500mm de
distancia, produzira um "spot" de 427Jlm com profundidade de campo de 213mm.

Na pratica, no entanto, esses valores dificilmente sao obtidos sem um
cuidadoso desenho 6ptico, com aten9ao especial ao acabamento das lentes utilizadas.
Urn fator importante e frequentemente negligenciado se refere ao alinhamento do
semicondutor com 0 eixo 6ptico das lentes. Algumas referencias concluem que a
centraliza9ao necessaria entre 0 eixo 6ptico e 0 eixo de emissao do semicondutor deve
ficar ao redor de 0,5J.1m,para que 0 limite de difra9ao seja atingido. MAHONYe
GROMALA(1989).

Colimador
Laser

Outro fator que se deve levar em conta e a razoavel dispersao das
caracteristicas 6pticas, que ocorrem devido ao processo de fabrica9ao do diodo.
Varia90es da ordem de 10% na divergencia sao comuns. Desalinhamento e
excentricidades do semicondutor em rela9ao ao encapsulamento, da ordem de ate
0,5mm, sao reportadas por alguns fabricantes. 0 posicionamento angular tambem
apresenta tolerancias de ate 5° em rela9ao a carca9a. Assim, quando se necessita de
desempenho assegurado, ajustes e sele90espreliminares devem ser consideradas.

o comprimento de onda de emissao tambem varia com uma serie de fatores,
principalmente com a temperatura e a corrente de alimenta9ao. Nos Lasers "Index
Guide" por exemplo, mudan9as na corrente de inje9ao afetam tanto a temperatura
quanta a densidade de portadores, que tambem alteram 0 indice de refra9ao do
material, acabando todos por influenciar na emissao. Na Figura 3.1-9 e mostrado 0

efeito da corrente, e assim potencia 6ptica, com 0 espectro de emissao.



TOLD9200 ( Gain guided)
Tc=25°C

__ ~ __ p_O=3mw

TOLD9211 (Index guided)
Tc=25°C

Observando-se 0 espectro verifica-se que dependendo da corrente ou potencia,
urn modo longitudinal prevalece. De fato, verifica-se que a emissao de Laser
semicondutor nao e puramente monocromatica. Dependendo da corrente de inje~ao, 0

Laser pode se comportar como se fosse quase "incoerente". E salientada, assim, urna
caracteristica importante que e 0 baixo comprimento de coerencia da luz de urn Laser
diodo semicondutor.

o comprimento de coerencia pode ser definido como 0 percurso maximo em
que a luz pode ser composta, para produzir padroes de interferencia. Como ja
discutido no item 2.2.3, pode ser definido como:

eI z-
c i1v

e velocidade da luz

..1vlargura da banda de emissao do Laser.

Os Lasers semicondutores possuem a banda ..1v muito larga quando
comparados com outros tipos de Laser. Os Lasers semicondutores apresentam Ie da
ordem de O,Olmmate 5mm, nos melhores casos. Tal fato dificulta, por exemplo, que
os Lasers semicondutores sejam usados em interferometros. No entanto, a baixa
coerencia diminui, e as vezes elimina, 0 efeito de "Speckle" ou granulado 6ptico. Este
efeito e muito comurn e claramente visivel, por exemplo, quando se incide urn feixe
Laser de Helio-Neonio sobre urna superffcie fosca. 0 efeito de granulado pode
confundir a capta~ao da imagem nos medidores de distfulcia por triangula~ao, como
sera visto mais adiante.



E importante notar que 0 ponto central no espectro de emissao varia tambem
com a temperatura. Normalmente esta varia~ao se encontra na ordem de 0,05nm/°C
ate 0,28nm/°C, dependendo dos materiais e de certas caracteristicas construtivas. A
faixa de opera~ao tambem e larga. Alguns Lasers sao construidos para trabalhar a
25°C ± 5°C, outros possuem faixa variando de -40 ate +75°C, e alguns sao feitos para
trabalhar ate cerca de 30°K.

as Lasers utilizados nos medidores de distfulcia em geral devem possuir faixa
de temperatura de operac;ao grande, prevendo os diversos ambientes industriais a que
podem ser submetidos. A variac;ao espectral deve ser analisada, por causa da presenc;a
de filtros 6pticos "passa banda" estreita, que normalmente sao utilizados para eliminar
ruidos lurninosos provenientes do sol ou mesmo de lfunpadas. Esses filtros apresentam
com frequencia variac;ao termica, que em alguns casos atinge cerca de -0,2nm/°C.

A componente de pico no espectro de emissao tambem sofre de dispersao em
seus valores, devido aos processos produtivos. Para urn mesmo "modelo" comercial,
normalmente 0 pico de emissao pode variar entre 5 nm ate 30nm. Assim, ao se utilizar
o Diodo Laser, e aconselhAvel que 0 filtro 6ptico de captac;ao seja desenhado largo e
suficiente para acomodar tal dispersao, bem como 0 passeio termico.

E importante notar tambem que, as especificac;oes do Laser sao apresentadas a
urna determinada temperatura, incluindo-se ai a expectativa de vida. Habitualmente,
os diodos Lasers comerciais possuem urna expectativa de vida maior que 105 horas,
para 25°C. Contudo, caso a temperatura de opera~ao se eleve em 10°C, 0 tempo de
vida cai para 2 x 104 horas, diminuindo de urn fator 5. WIEMANe HOLBERG(1991) A
vida de urn Laser semicondutor depende de diversos fatores, incluindo desde os
processos produtivos ate 0 manuseio. Normalmente os fabricantes, sob solicitac;ao,
informam os estudos estatisticos a respeito dessa questiio. Para maiores detalhes
consultar a referencia TOSHIBA(1990). E importante salientar que a definic;ao de
"vida" tambem nao e padronizada, porem usualmente e considerada como sendo 0

periodo em que 96% dos Lasers estudados apresentam a potencia 6ptica decaida em
50%.

Frequentemente, os circuitos que controlam 0 Laser procuram variar a
corrente, de forma a manter a potencia 6ptica de saida constante. Devido a passagem
de corrente 0 Diodo esquenta, e caso nao possua urn dissipador de calor, a potencia
6ptica tende a cair, forc;ando 0 circuito a aurnentar a corrente, realimentando entao 0

processo, e podendo causar dano por excesso de corrente. E necessano portanto, 0 uso
de generosos dissipadores de calor. Nas especifica~oes fomecidas pelo fabricante dos
Lasers, normalmente sao indicadas as dimensoes minimas e formas de fixac;ao, que
nao comprometem a integridade mecc1nica do encapsulamento. Na Figura 3.1-10 e
esquematizado 0 suporte/dissipador tipico para urn Laser de baixa potencia.



Feixe Emitido

~

De modo usual, urn dissipador bem dimensionado e suficiente para manter 0

diodo Laser operando dentro dos limites aceiUiveis, porem, em certas aplicac;oes, urn
controle ativo da temperatura se faz necessano. Em alguns casos extremos, chega a
ser necessano a passagem de fluidos refrigerantes. Todavia, na maioria dos casos, SaD
utilizados os dispositivos chamados de "Celulas de Peltier". Estas celulas funcionam
como se fossem "bombas"de calor, transferindo a energia de urn lado para outro,
atraves da passagem da corrente eletrica. Por ser urn dispositivo de estado solido,
ativado por corrente, urn circuito eletronico e especialmente construido para controlar
esta corrente, de acordo com a temperatura do Laser semicondutor. 0 circuito procura
manter esta temperatura 0 mais constante possivel.

Temperatura
Desejada CeluJa de

Pdier

De acordo com a figura, a temperatura do Diodo Laser e monitorada atraves de
urn termistor. 0 sinal deste e amplificado e comparado com outro, que indica a
temperatura desejada. Urn circuito regulador de potencia dirige a corrente para a
"Celula de Peltier", retirando 0 calor de urna face ("fria") e transferindo para outra,
onde urn dissipador de dimensoes apropriadas e colado. 0 suporte do diodo Laser e
fixado na face "fria".

Este metodo e muito utilizado quando se necessita manter as caracteristicas
espectrais do Laser, ou seja, evitar que 0 comprimento de onda de emissao varie
devido a variac;ao de temperatura. Vanos metodos altemativos podem ser encontrados
na referencia WIEMAN e HOLBERG (1991). Alguns fabricantes ja incorporam a "Celula
de Peltier" no proprio encapsulamento do Laser. SDL (1994).



Devido as pequenas dimensoes das regioes ativas dentro do dispositivo, bem
como, devido aos materiais usados no semicondutor do Diodo Laser, estes sao
altamente susceptiveis a danos causados por surtos de corrente, ou mesmo por
descargas eletrostaticas. Se urn surto passa pela jun<;ao, pode ocasionar a deteriora<;ao
ou mesmo a destrui<;ao das finas camadas que constituem a geometria do canal
semicondutor, necessario a produ<;ao do efeito Laser.

Alguns fabricantes publicam, a titulo de advertencia e mesmo como regras de
boa utiliza<;ao, ensaios mostrando a influencia de urna descarga na degrada<;ao do
desempenho do Laser. Na Figura 3.1-12 e apresentado urn ensaio realizado, pelo
fabricante, em urn lote de urn Laser TOSHIBA TOLD9211, 670nm 5mW.

A passagem da corrente de surto proveniente de urna descarga eletrostatica
causa urn mudan<;a na curva caracteristica do Laser. Mesmo urna aplica<;ao
"instantanea" de 50V sobre a jun<;ao provoca urna deteriora<;ao da curva-resposta do
Laser. Infelizmente e urna situa<;ao extremamente inconveniente, pois 0 Diodo Laser
ainda funciona aparentemente bern, passando por testes, se estes nao forem
executados com extremo cuidado e precisao. Estes Lasers deteriorados possuem vida
extremamente curta, cerca de 200 a 500 horas.
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Degrada~io da Resposta
de um Diodo Laser

A degrada<;ao do Laser tambem pode ser monitorada pela observa<;ao do feixe
emitido. Na Figura 3.1-13 e mostrada a situa<;ao.
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Figura 3.1-13) Sintomas Tipicos de Degradayiio de Diodos Lasers. FFP: " Far Field Pattern", Perfil do Feixe a
uma Distfulcia Conveniente

o fonnato do feixe e modificado por causa da degradayao da superficie do
semicondutor de onde 0 feixe emerge. E comum a existencia de aparente
"movimento" do feixe, onde 0 perfil deste se altera aleat6riamente.

Devido a extrema sensibilidade e descarga eletrostatica, os fabricantes indicam
severas medidas de precauyao durante 0 manuseio do Diodo Laser. Em resumo
sugerem:

• Aterrar a bancada de trabalho atraves de superficies condutoras, no mesmo
potencial da fonte de alimentayaodo Laser.

Aterrar ferramentas, soldadores e ate mesmo
pulseira ligada ao aterramento comum.
desaconselhavel

as maos do operador atraves de
Manuseio direto e altamente

• Nao operar equipamentos que geram surtos eletrostaticos pr6ximos a bancada de
trabalho, tais como Monitores de video, transmissores de radio, etc.

A titulo de ilustrayao e apresentada a Tabela 3.1-1 seguinte, onde e indicada a
tensao de pica medida nas maos de uma pessoa, em funyao da resistencia de
aterramento da pulseira.TosHIBA(1989). Com base em ensaios empiricos, as pulseiras
devem possuir resistencia maxima de lOMn para que evitem danos ao Laser.



Tensio de pico Resistencia de Aterramento
(Volts) (Mo)

<2 0,21

<2 1

11 10

30 50

80 100

1550 00 (sem pulseira)

As especifica~5es eletricas do Diodo Laser tambem contem informa~oes uteis
e essenciOOspara 0 sucesso de seu uso. Tres informa~oes sao fundamentais: a potencia
maxima, a corrente maxima e a tensao reversa maxima.

A potencia 6ptica maxima e aquela que nunca deve ser ultrapassada, sob risco
de causar degrada~ao nas superficie de saida do feixe Laser, no semicondutor. Este
efeito e chamado de "Catastrofic Optical Damage". Se excedida, a eficiencia do
Laser coo abruptamente. Para evitar isso, e muito importante verificar a presen~a de
transientes na corrente de alimenta~ao do Laser. E muito comum que, no momento em
que e ligada a fonte de alimenta~ao, ou mesmo durante a opera~ao pulsada, ocorram
transientes e sobre-oscila~oes, como mostrado na Figura 3.1-14.

TOOsfenomenos devem ser evitados atraves do uso de filtros supressores,
circuitos de amortecimento, "partida lenta" na fonte etc.

____ Sobre-oscila~o

nn
o efeito nocivo das sobre-oscila~oes pode ser melhor compreendido pela

Figura 3.1-15.



Curva do Laser

~ Ppico > Pmix

Pot de Saida

Se a sobre-oscila9ao na corrente fizer com que a potencia emitida ultrapasse 0

valor maximo, mesmo que momentaneamente, a degrada9ao acelerada tern inicio.
Nestes casos, quando nao se conseguem filtros que eliminem esses transientes, a
potencia de regime deve ser abaixada, de forma que 0 pico da sobre-oscila9ao nao
ultrapasse 0 maximo valor permitido.

J~~d'Chaveamento

Conclui-se assim, pela necessidade de cuidadoso estudo e ensaio da fonte de
alimenta9ao, bem como 0 uso de liga90es curtas para 0 Laser, de forma a evitar efeitos
indutivos.

A sobre-oscila9ao "negativa" tambem e extremamente danosa. Ao se desligar
a fonte ou mesmo ao fim de urn pulso, e frequente a presen9a de tensoes negativas. As
especifica90es comuns dos Diodos Lasers informam que as maximas tensoes reversas
suporulveis estao em tome de 1,5 a 2,5 V. Caso 0 Laser seja polarizado reversamente,
com tensoes maiores de 2V, mesmo que por periodos extremamente curtos, as
camadas interioresdo bloco semicondutor sac "furadas", degradando 0 conjunto.
Nestes casos, se nao for possivel a elimina9ao da sobre-oscila9ao pelo use de filtros
etc, os fabricantes recomendam 0 use de urn diodo de prote9ao ultra-nipido, ligado
junto aos terminais do Laser. Na Figura 3.1-17 e mostrado esse processo.



Diodo S1
Schottky

o Diodo S 1 deve ser rapido 0 suficiente para conduzir a sobre-oscila<;ao
negativa, evitando a polariza<;ao reversa do Laser. Normalmente sao utilizados diodos
Schottky, tal como 0 IN5818, que possui velocidade da ordem de 20 ns.

o controle de potencia dos Laser Semicondutores usualmente e realizado
atraves de circuitos eletronicos. Estes circuitos, de maneira geral, medem a potencia
6ptica de saida do Laser e a partir dai, controlam a corrente de alimenta<;ao deste,
visando manter a primeira dentro dos valores desejados.

Para 0 monitoramento da potencia, na maioria dos casos, se usa urn fotodiodo
adequadamente posicionado, de forma a medir urna propor<;ao conhecida do feixe de
saida total. Felizmente, a maioria dos fabricantes de Diodos Lasers ja incorpora dentro
do pr6prio encapsulamento destes urn fotodiodo, como mostrado na Figura 3.1-18.

Chip Laser

'/ Chip Fotodiodo
1 2

4!
j
1Laser Fotodiodo

3
TOLD9211

o fotodiodo e colocado de forma a captar a emissao proveniente da face
posterior do Laser semicondutor. Na maioria dos tipos de Laser, a emissao "traseira" e
cerca de 1 a 10% da emissao da face principal de saida. Este fate, aliado ao
conhecimento do ganho do fotodiodo empregado, permite que 0 fabricante fome<;a
urna curva caracteristica muito importante para 0 desenho do circuito de controle.

Vma curva tipica e apresentada na Figura 3.1-19:
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A curva relaciona a corrente do fotodiodo monitor com a potencia 6ptica de
saida. A partir desta caracteristica e possivel projetar 0 circuito de controle.

Para os Lasers que serao operados no modo continuo CW, 0 circuito tipico e
mostrado abaixo, na Figura 3.1-20.
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o circuito pode ser dividido em 4 partes. A primeira, setor 1, corresponde ao
circuito de "partida lenta", que impede 0 surgimento de surtos durante a energizayao
do circuito. 0 setor 2 corresponde ao monitor de potencia, onde 0 sinal do fotodiodo
intemo ao Laser e amplificado e "isolado" pelo circuito operacional CI VI. 0 sinal
proveniente do setor 2 e comparado com a referencia Z no setor 3, cuja diferenya faz
com que 0 amplificador V2 no setor 4, controle a corrente que flui no diodo Laser.

A entrada "C" serve para introduzir modulayoes de baixa frequencia na saida
do Laser, atraves da soma do sinal de controle ao sinal proveniente do fotodiodo
monitor. Dai se pode obsevar a facilidade com que 0 diodo Laser pode ser modulado.
Os Lasers CW podem ser modulados facilmente em frequencia de ate alguns MHz.



Isso os toma extremamente interessantes para certas aplicac;oes, pois permitem
o uso de formas elaboradas de amplificac;ao do sinal 6ptico, ajudando a eliminar a
influencia de sinais espUrios, tais como fonte lurninosas, ruido solar etc.

Vma preocupac;ao que se deve ter e a de evitar que a modulac;ao aplicada
ultrapasse 0 valor maximo de potencia. A modulac;ao pode ser efetuada de 2 formas
nos Laser CWo A primeira e simplesmente chavear a corrente de controle de forma
"digital", ou seja 0% e 100% de corrente de regime. A outra forma e somar urn sinal
AC, modulante, diretamente sobre a corrente de polarizac;ao. Na Figura 3.1-21 e
esquematizado 0 processo.

Controle
de Potentia

Gerador
de A1ta Freq.

A fonte DC e a responsavel pela polarizac;ao do diodo Laser nurn ponto
eonveniente da eurva-resposta. 0 gerador AC soma urna eomponente, produzindo a
modulac;ao desejada. Os filtros de Transientes (normalmente bobinas com 0 nucleo de
alta perda), servem para evitar que os ruidos de modulac;ao atinjam a linha de
alimentac;ao, isolando 0 restante do circuito dos transientes de alta frequeneia.

Em operac;ao pulsada, 0 cireuito deve ser capaz de ajustar a potencia somente
levando em eonta 0 valor de pico desta, e nao 0 valor medio. 0 diagrama de blocos de
uma fonte pulsada e mostrado Figura 3.1-22.

VCCr----------------,
I I
I Fotodiodo Monitor I
I ILaserL J

o eontrole de potencia e efetuado pela eomparac;ao entre a referencia e 0 valor
armazenado pelo eircuito detector de pieo, que monitora a potencia 6ptica. 0 pulso e
aplicado diretamente no controle de corrente do Laser. Este metodo e utilizado quando



os pulsos sao de baixa frequencia ou quando possuem largura relativa de 5 a 50% do
cicIo de repetiyao.

Quando se deseja comandar diodos pulsados as configurayoes mudam muito.
Como ja visto, os Lasers pulsados operam com larguras de cicIo em tomo de 0,1%.
Assim, urn Laser trabalhando na taxa de repetiyao de 10kHz por exemplo, necessita
que 0 circuito de potencia que 0 alimenta, seja capaz de chavear em periodos menores
de lOOns. Como a corrente de pico necessaria para urn Laser tipico de 1,5W, esta em
tomo de 3A, se observa a dificuldade tecnica imposta. 0 metodos tradicionais de
chaveamento direto de urn transistor, FET ou mesmo SCR, nao atingem a velocidade
necessaria. Os FETs, que sao os mais rapidos, costumam levar de 20 a 50ns para
entrar em conduyao plena, e mais alguns 150ns, para entrar em estado de nao
conduyao, nas correntes tipicas de 3 a lOA.

Normalmente, nestes casos, 0 processo utilizado e aquele esquematizado na
Figura 3.1-23.

~J~~deP'otencla

'1_
Durante 0 periodo de nao conduyao de Q1, 0 capacitor C e carregado por Rz,

de acordo com 0 valor proveniente do circuito de controle de potencia. Geralmente se
tern 99% do periodo de cicIo de repetiyao para que C atinja 0 valor necessario de
carga. Ao se disparar Ql, C e descarregado por Rl e pelo Diodo Laser. 0 valor da
carga armazenada em C e escolhido de forma que produza urn pico de corrente,
limitado por Rl, durante 0 tempo de durayao necessario. A curva de chaveamento e
mostrada a seguir, na Figura 3.1-24

Ipieo
limitado por R1

Largura IUso
no COll8ndo de Q1



A vantagem deste metodo esta na possibilidade de utiliza9ao de pulsos largos
para 0 comando do transistor FET Q1. As liga90es, no entanto, devem ser as mais
curtas possiveis, principalmente em C, RI e QI, para evitar efeitos indutivos
provenientes da fia9ao, que alem de limitar a velocidade de subida da corrente, produz
sobre-oscila90es que podem danificar 0 Laser. 0 Diodo Schottky SI objetiva
minimizar 0 efeito das sobre-oscila90es reversas na jun9ao. Recentemente, alguns
fabricantes come9aram a construir todo 0 conjunto Laser + C + RI + Q1 num mesmo
encapsulamento e, algumas vezes, no mesmo bloco semicondutor, visando aumentar
as velocidades atingidas. 0 modelo SFH3II da LDP por exemplo, atinge pulsos de
largura 20ns na taxa de repeti9ao 50kHz, com picos de corrente da ordem de 30A,
produzindo cerca de 20W de potencia. A largura do pulso de comando pode ser de ate
IllS. LDP (1994).

E importante lembrar que se 0 Laser estiver colocado a uma distancia grande
do circuito de controle de potencia, 0 cabo condutor deve possuir uma impedancia
casada para evitar 0 surgimento de transientes, principalmente se 0 Laser for
controlado de forma pulsada.

Vma vantagem dos Diodos Lasers Semicondutores e sua imunidade a ruidos
mec8nicos, ou vibra90es. Por causa das suas pequenas dimensoes, os diodos Lasers
saD praticamente imunes as vibra90es normalmente encontrados nos ambientes
industriais. Outros tipos de Laser, como por exemplo 0 Helio-Neonio, saD sensiveis
devido a sua geometria e caracteristicas construtivas, modulando a potencia luminosa
do feixe de saida de acordo com a vibra9ao presente.



o Laser de Helio-Neonio foi ate recentemente 0 mais comurn, e barato, de
todos os Lasers. Este tipo de Laser emite a 632,8nm. As potencias vao de 0,5mW ate
50mW, predominantemente de maneira continua. Os Lasers de Helio-Neonio sao
construidos normalmente com urn tubo de vidro selado, onde urna mistura de gas
Helio e Neonio em propor9ao de 10/1 a 7/1 e colocada a pressao de ordem de 1 Torr.
o aspecto geral de urn tuba de Laser HeNe e mostrado na Figura 3.1-25.

Anodo Tubo Capilar Catodo
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Vma descarga eletrica e gerada atraves de urna fonte DC entre 1 e 8kV,
produzindo urna corrente que flui pelo tuba capilar entre os polos + e - . Os atomos de
Helio sao excitados pela colisao dos eletrons da descarga, ate urn myel coincidente a
urn estado excitado do Neonio. Durante as colisoes a energia e transferida do Helio
para 0 Neonio. Neste estado, 0 Neonio perde alguns eletrons excitados para os niveis
intermediarios disponiveis. A diferen9a de energia entre estes mveis equivale a urna
radia9ao de comprimento de onda 632,8nm. Este valor e selecionado atraves do uso de
filtros dieletricos multicamada nos espelhos no extremo do capilar. Os filtros
permitem que 0 sistema somente apresente ganho neste comprimento de onda.

o feixe de Laser de Helio-Neonio possui divergencia minima, da ordem de
0,5m radiano, caracteristica que permite, em muitas aplica90es,0 seu uso dispensando
qualquer tipo de 6ptica colimadora. Tal fato tambem facilita 0 projeto de lentes
colimadoras. Esta caracteristica e muito util em sistemas de alinhamento, indicadores
lurninosos, etc. Outra caracteristica muito util e a aha coerencia do feixe gerado.
Comprimentos de coerencia da ordem de 0,1 a 0,2 metros sao comuns, e com auxilio
de estabilizadores, e possivel atingir ate cerca de 1.000 metros. Esta caracteristica
explica sua grande utiliza9ao em medidores interferometricos.

Normalmente, os Lasers Helio-Neonio operam no modo transversal basico,
TEMoo, produzindo urn feixe de perfil Gaussiano nos dois eixos ortogonais. No
entanto, devido a desalinhamentos, ou mesmo deliberadamente, outros modos
transversais podem aparecer. Na Figura 3.1-26 e mostrado 0 aspecto de tais modos.



• •• eeee eee
eee

Apesar de todas essas caracteristicas positivas, urna seria desvantagem do
Laser ReNe se refere a dificuldade de modula9ao do seu feixe de forma economica,
par meios eletronicos.

A curva na Figura 3.1-27 esquematiza 0 comportarnento entre corrente de
descarga e a tensao de opera9ao.

Para se produzir urna corrente de excita9ao pelo tuba, e necessario que a
tensao de disparo atinja cerca de 8KV. Feito isso, a corrente aurnenta bruscarnente
enquanto a tensao diminui. Neste momento, normalmente a fonte nao consegue suprir
a corrente e a descarga se interrrompe for9ando novo disparo. A descarga gasosa
portanto, e eminentemente instavel, nao seguindo as leis de Ohm. Para estabilizar a
descarga, a forma mais comurn e a coloca9ao ern serie corn 0 tuba Laser de urn
resistor somando urna componente "Ohmica", como indicado na Figura 3.1-28.

Resistor de Lastro

~ rGt:e-_-_p



Esta resistencia e chamada de Resistencia de Lastro (Ballast) e e muito comum
em Lasers de estado gasoso excitados por descarga eIetrica. 0 comportamento
resultante da soma entre a impedancia nao Ohmica do Laser e a resistencia em serle,
produz uma regiao "confortcivel", onde a opera~ao do Laser pode ser estabilizada.
Contudo, e necessario que a fonte de alta tensao mantenha a corrente de descarga
dentro de valores "estaveis". A fonte deve ser construida com a topologia de controle
mais comumente denominada de "fonte de corrente constante para alta tensao". A
16gicade controle deste tipo de fonte procura variar a tensao aplicada, visando manter
a corrente de opera~ao constante, no chamado "Ponto Quiescente". Esta topologia
tambem e justificada dado 0 comportamento da potencia 6ptica de saida,
esquematizado na Figura 3.1-29.

Para se obter potencia maxima, e necessario que a corrente esteja num
determinado valor. Caso esta diminua, a potencia cai ate cerca de 20% e entra na
regiao insmvel, fazendo com que 0 Laser fique intermitente. Caso a corrente suba, a
potencia tambem cai, produzindo sobre-aquecimento e desgaste do catodo.

Conclui-se que por meios puramente eletronicos, raramente se obtem mais que
20% de taxa de modula~ao com Laser Helio-Neonio. Modula<;oesmaiores que este
valor somente sao obtiveis atraves de modula~oes extemas, atraves de dispositivos
auxiliares. Outra desvantagem e que os tubos Lasers HeNe sao construidos de vidro
ou ceramica, devendo ser cuidadosamente alojados para evitar choques ou vibra<;oes
que possam danifica-Ios. Vibra~oes mecanicas podem "modular" a potencia, devido a
oscila<;aodo capilar central, produzindo ruidos indesejaveis no feixe.

As deforma~oes termicas tambem sao elevadas, dai 0 costume de se deixar 0

Laser estabelecendo 0 equilibrio termico, antes de tomar medidas que exijam precisao.
o feixe Laser nesta situa~ao exibe pequenas oscila<;oesangulares que podem causar
problemas em certas situa<;oes,como por exemplo em medidores de alinhamento.
("Beam Point Stability").



3.1.3 Outras fontes luminosas

Alem dos Diodos Laser e do Laser de Helio-Neonio, as outras fontes
luminosas mais comumente encontradas nos medidores de distancia para uso
industrial SaD os LEDS e as lampadas incandescentes. Os LEDS SaD Diodos
luminescentes, que emitem luz pela passagem de corrente por uma junc;aoPN. Os leds
SaD simples, baratos, altamente confiaveis, robustos e emitem luz com banda
relativamente estreita, podendo essa luz ser filtrada para evitar a interferencia da luz
ambiente.

No entanto, os LEDS possuem baixa potencia, e devido as caracteristicas
construtivas, nao emitem um feixe de forma colimada, e sim de forma difusa, sobre
uma area de dimens5es consideraveis, impedindo que sejam colimados
eficientemente. Principalmente devido a esta ultima caracteristica, SaD pouco
utilizados nos medidores de distfulcia,exceto os modelos mais simples, detectores de
presenc;aou "chaves luminosas".

As Mini Lampadas Incandescentes SaDbaratas, possuem potencia elevada, SaD
simples de operar, entretanto, apresentam distribuiC;aoespectrallarga, sendo dificil de
isola-las da luz ambiente. Sao dificeis de serem colimadas, e tambem por esta razao,
pouco utilizadas nos medidores de distfulcia.

Laser de NdYAG, C02, Argonio etc, tambem nao SaDutilizados devido as
suas dimens5es, custos e complexidade, sendo restritos a utilizac;5es Militares ou
Cartograficas.

Na tabela seguinte SaDrelacionados as diversas caracteristicas das fontes
luminosas discutidas, que possuem caracteristicas viaveis para utilizaC;ao em
medidores de distancias.



Diodo Laser HeNe LED Lampada
Incandescente

miniatura

Potencia de 0,5mW a 0,5 a50mW 0,01 a 10mW ate 200W
5WCW

ate 30W
pulsado

Disponibili- de 630 ate 632nm 450 a 1.550nm "branco"
dade espectral 1.500nm
mais comum

Comprimento 0,05 a25mm O.lm a 1.000m <0,05mm <O,OOlmm
de coerencia

Dimensoes pequenas grandes pequenas medias

Confiabilidade pequena media aha media

Custo medio alto baixo baixo

Colima~io, media alta baixa baixa

facilidade

Sensibilidade a pequena grande nenhuma media
vibra~io

Vida estimada ate 10"h ate 2x10'+h >10" <200h

Nos medidores de distancia, 0 Laser Semicondutor e 0 sistema iluminador
mais utilizado. Cobre as faixas de 0,5 a 5mW CW visivel e em alguns casos ate
50m W pulsado no infcavermelho. Suas pequenas dimensoes e facilidade de
modula~ao SaDdeterminantes em muitos casos.

E importante ressaltar que 0 usa de Laser num medidor de distancia impoe que
o sistema obede~a it normas de seguran~a com rela~ao it potencia 6ptica utilizada.
Como regra geral, quanta maior a potencia maior e a complexidade e redundancia
requerida do sistema de seguran~a, exigidas pela norma. Por esta razao, somente em
casos especiais as potencias ultrapassam 5mW. Na referencia FDA (1985) SaD
descritas as exigencias da norma "CDHR CFR 1040 Subchapter j" dos EVA, norma
esta a pioneira e mais comumente aplicada.



3.2 Sistema Captador
o Sistema Optico Captador e 0 responsavel pela coleta da luz espalhada,

proveniente do alvo que esta sendo ilurninado, e a consequente forma~ao da imagem
deste sobre 0 sensor de posi~ao eletronico.

E facil concluir, portanto, que a qualidade da imagem formada pode
influenciar na precisao do sistema, principalmente por ser esse elemento, 0

responsavel direto pela gera~ao da informa~ao de posi~ao do alvo.

o objetivo da discussao que se segue e apresentar os diversos fatores que
podem afetar 0 desempenho de urn conjunto de lentes captadoras, e a influencia destes
no desempenho de urn medidor de distancia por triangula~ao. 0 calculo 6ptico, por ser
urn assunto vasto e extremamente especializado, nao sera coberto aqui,
recomendando-se as referencias KINGSLAAKE (1978, 1983) e tambem HECHT (1987).

Todo 0 calculo te6rico do funcionamento dos medidores por triangula~ao,
executado no capitulo 2, foi baseado no fato de que as lentes eram "ideais", ou seja, a
imagem era tratada como urna transforma9ao ideal, sem distor~5es.

No entanto, devido principalmente ao fato das lentes serem compostas de
superficies esfericas, alguns desvios surgem, comprometendo a qualidade da imagem
formada.

Como ja foi dito, nurn medidor de distancia, 0 objetivo da lente captadora e
coletar a luz proveniente do alvo e criar urna imagem sobre 0 sensor de posi~ao. Nurna
lente ideal, a imagem produzida corresponde a urn ponto bem definido, e 0

movimento da imagem corresponde diretamente a urna transforma~ao linear do
movimento da superficie alvo. Infelizmente, as lentes reais possuem caracteristicas
que tomam a imagem urn ponto indefinido e distorcido. Estas distor~5es san
chamadas de Aberra~5es.

Existem vanos tipos de aberra~5es que influem no comportamento da lente de
formas diversas, e muitas vezes a corre~ao de urn tipo pode causar urn agravamento de
outro. Assim, uma lente deve ser desenhada de acordo com sua finalidade e as
corre~5es das diversas aberra~5es deve seguir 0 objetivo prioritario para 0 qual 0

sistema se destina.

A Aberra~ao Esferica, como 0 nome Ja sugere, provem da aproxima~ao
normalmente executada ao se construir urna lente, usando superficie esferica ao inves
de se usar a superficie te6rica ideal, urna curva coni ca. 0 efeito da Aberra~ao Esferica
e evidente quando se tenta colimar urn feixe lurninoso paralelo. Neste caso, cada zona
anular da lente possui urna distancia focal ligeiramente diferente, resultando nurna
imagem global distorcida, como mostrado na Figura 3.2-1.



Para 0 feixe pertencente ao anel mais intemo, chamado paraxial, a colima<;ao e
efetuada na regiao "A If. Para 0 anel mais extemo, chamado Marginal, 0 foco ocorre em
"B". A Distancia ''A"-"B" corresponde a Aberra<;ao esferica presente, "LSA",
chamada de Aberra<;ao Esferica Longitudinal.

E importante notar que, apesar dos diversos aneis produzirem 0 foco, ou
"Spot", em posi<;6es distintas, a imagem produzida, ainda assim, possui urn ponto
onde a dimensao do "Spot" global e minima.

A aberra<;ao esferica depende acentuadamente do perfil da lente. Outro fatores
sao a orienta<;ao e a posi<;ao entre 0 objeto e a imagem. Pela escolha adequada das
curvaturas das superficies de urna lente, mantendo a distfulcia focal global, e possivel
obter a diminui<;ao da aberra<;ao esferica presente.



3.2.2 Aberra~ioComa
Urn outro tipo de aberra<;ao muito comurn e a chamada "coma", que e urna

aberra<;ao que atinge os feixes nao alinhados com 0 eixo da lente.

Quando urn feixe lurninoso atinge a lente nurn angulo nao paralelo ao eixo da
mesma, cada anel da lente produz urn foco ou "Spot" de diferente tamanho e posi<;ao
no plano da imagem. 0 resultado e urn "Spot" distorcido lembrando a forma de urn
cometa com sua cauda, dai 0 seu nome.

Coma Transversa positiva

_1

A corre<;ao da Coma pode ser executada pelo encurvamento das superficies,
pela combina<;ao de efeitos de sinal oposto de vanas lentes ou superficies, ou mesmo
pela escolha adequada de barreiras que impe<;am que raios provenientes de muitos
campos distintos, formem a imagem conjuntamente. Estas barreiras saD chamadas de
"field stops", ou limitadores de Campo.



Para sistemas 6pticos em que a imagem esta posicionada simetricamente com
rela~aoa fonte ou objeto, ou seja distancias finitas entre ambos, de mesma magnitude,
e observada uma redu~ao significativa da Coma. Este artificio e muito usado quando
se deseja diminuir seus efeitos. E importante notar que mesmo uma lente corrigida
para aberra~ao esferica pode conter Coma. Uma lente que e corrigida tanto para
aberra~aoesferica quanta para Coma e conhecida como lente "Aplanatica"

Na maioria dos sistemas 6pticos, e em especial nos medidores de distancia,
deseja-se que a imagem forme uma superficie plana. Infelizmente, na maioria dos
casos, a imagem tende a formar uma superficie curva.

Lentes convergentes tendem a possuir superficies focais concavas e lentes
divergentes, convexas. A curvatura de campo normalmente pode ser atenuada pela
combina~aode lentes de potencia e curvaturas cuidadosamente selecionadas. Algumas
lentes, chamadas de "Field Flateners" sao especialmente desenhadas para corrigir a
curvatura de campo conjugada de um sistema 6ptico.



o Astigmatismo corresponde a aberrayao na qual uma imagem de um ponto
nao axial aparece como um par de linhas focais distintas, uma delas radial ao angulo
de entrada e a outra tangencial a este. Neste, caso a curvatura do campo possui duas
superficies focais distintas. Na Figura 3.2-5 e esquematizado 0 fenomeno.

Imagem Tangencial

Raio Principal

Plano Tangencial I
!

A posiyao focal tangencial e distinta da posiyao focal sagital. A separayao
entre estes pontos e a medida do Astigmatismo. Quando uma lente nao possui
astigmatismo, a curvatura de campo assume a forma parabol6ide e e chamada de
superficie de Petzval.



o Astigmatismo depende da curvatura e perfil da lente, e tambem, da
disposiyao do objeto e imagem com relayao ao sistema 6ptico. Porem, na maioria das
vezes, nao e possivel eliminar esta aberrayao sem introduzir outras.

A distoryiio e a fulica aberrayao que nao afeta a qualidade da imagem em
termos de contraste ou foco. Esta aberrayao afeta 0 perfil da imagem, evitando que
esta seja uma " projeyao" linear do objeto. Na Figura 3.2-6 e mostrado 0 sintoma:

Esta aberrayao normalmente nao e muito relevante, salvo em alguns sistemas
onde a imagem deve possuir propriedades "metroI6gicas", como em projetores de
Perfis. Novamente, para sua correyao sao usados conjuntos de distoryoes simetricas,
com a finalidade de cancelar os efeitos negativos. Nos Medidores de Distancia, esta
distoryao pode comprometer a relayao entre os deslocamentos da imagem e oobjeto,
mesmo quando estes sao colocados no mesmo plano.

Como os materiais 6pticos usados nas lentes possuem indice de refrayao
varicivel com relayao ao comprimento de onda, nem sempre a posiyao de uma imagem
num determinado comprimento de onda coincide com a mesma imagem em outro
comprimento de onda. Normalmente nos vidros 6pticos, 0 indice de refrayao para luz
no "azul" e maior que no "vermelho". Ao se usar urn feixe de luz "branco", no foco
serao observados aneis coloridos, como mostrado na Figura 3.2-7.



Raio Luz Branca

1

Raio Luz Azul

Raio Luz Vermelho
Aberra~iio Cromlitica

Longitudinal

Aberra~iio Cromlitica LateJI
Raio Luz Vermelho

Raio Luz Azul

A distfulcia entre 0 ponto focal "azul" e 0 ponto "vermelho" e chamado de
Aberrayao Cromatica Longitudinal ( ou Axial ).

Quando urn feixe lurninoso atinge a lente formando urn angulo com relayao ao
eixo desta, os componentes da luz de comprimento de onda distintos se desviam de
forma diferente, como tambem mostrado na Figura 3.2-7. A distfulcia entre as
diferentes alturas dos raios no plano focal corresponde a Aberrayao Cromatica Lateral.

A Aberrayao Cromatica e, com frequencia, a mais evidente nurn sistema
6ptico, sendo aquela que, prioritariamente, se dedicam as maiores atenyoes, visando
sua eliminayao. Para tanto, saD usados conjuntos de lentes com materiais distintos
com 0 objetivo de anular seus efeitos. Uma lente ou conjunto de lentes que apresente
aberrayao cromatica nula ou bem reduzida e chamada de Lente "Acromatica".
Felizmente, nos medidores de Distfulcia, por usarem Lasers "monocromaticos", esta
aberrayao nao se aplica.



A maioria das Aberra~6es aqui descritas sao produzidas devido a utiliza~ao de
superficies esfericas. Assim, e de se esperar que 0 grau de magnitude de aberra~6es
dependa de alguns fatores geometricos que definem tais lentes.

Na Tabela 3.2-1 sao indicados os fatores de proporcionalidade entre as
aberra~6es, a abertura tP da lente, 0 angulo de entrada qJ, e 0 tarnanho da imagem h.

Aberra~io Abertura Campo Angular Altura da Imagem

Aberra~ao Esferica q} - -
Longitudinal

Aberra~ao Esferica q,3 - -
Lateral

Coma cp2 qJ h

Astigmatismo - cp2 hL

Curvatura de - cp2 h,L
Campo

Distor~ao - cp3 h:5

Aberra~ao - - -
Cromatica

Como regra geral conclui-se que quanta menor a abertura, 0 campo angular e 0

tarnanho da imagem, melhor e 0 comportamento da lente quanta a ausencia de
aberra~6es.

Como ja visto na descri~ao das aberra~6es, elas podem, muitas vezes, ser
diminuidas atraves da adequada escolha das curvaturas presentes. Uma lente com
distancia focal f, pode ser construida de diversas formas e materiais. Ou seja, dada
uma distancia focal, e possivel escolher diversos conjuntos de raios ou curvaturas, que
combinadas mantenhamf Esta tecnica permite a diminui~ao consideravel de vanas
aberra~6es, conforme esta indicado na Figura 3.2-8.

Nesta figura sao mostradas as aberra~6es Esfericas e Coma em fun~ao do fator
de forma, ou fator de curvatura da lente, determinada pela razao entre a curvatura da
superficie frontal cl=l/rj e a curvatura total c= l/r 1+ 1/r2 .



Fator de CUMltura

c1/c

-0.5

) , I I
·1.0

IB~ Aberra~o Esferica

XF ts Aberrapo Coma
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Figura 3.2-8) Efeito do Fator de Curvatura de uma Lente na Aberra~lio Esferica, Mantida uma Mesma Distancia
Focal Global, para Conjugado Infinito

o fator de forma tambem pode alterar os valores das aberra~5es de
astigmatismo e distor~ao. A curvatura de campo, por depender da curvatura global,
nao se altera sem apelar para outros conjuntos auxiliares. Vide Figura 3.2-9

Astigmatismo LA
CUlVatura de Campo ~p
Distor~ioLD

e1le
Fator
CUlVatura

Figura 3.2-9) Efeito da Curvatura de uma Lente no Astigmatismo, Distor~lio e Curvatura de Campo, para
Conjugado Infinito



Lentes convergentes geralmente exibem aberrayoes esfericas de sinal oposto
aqueles produzidos por lente divergentes. Alterando-se 0 perfil de uma lente, ou seja,
as curvaturas das superficies, mantendo a mesma distancia focal conjunta, e possivel
aumentar ou diminuir a aberrayao esferica presente. Pela combinayao de lentes
convergentes "Subcorrigidas" e divergentes "Supercorrigidas", e possivel obter a
reduyao significativa da aberrayao global. Esta e uma forma comum e eficiente de
diminuir este tipo de aberrayao, sendo uma caracteristica importante dos chamados
"doubletos", onde uma lente convergente e colada em outra divergente. 0 mesmo
ocorre com os outros tipos de aberrayoes. Assim, uma superficie pode contribuir com
sinal oposto a outra, mantendo 0 conjunto globalmente corrigido.

Mesmo quando urna lente ou sistema 6ptico esta completamente livre de
aberrayoes, a imagem de urn ponto luminoso nao e exatamente um ponto bem
definido, mas sim uma regiao difusa. Este fen6meno e resultante do efeito da difrayao
da luz ao passar por urna abertura de tamanho finito, no caso a abertura do sistema. Na
Figura 3.2-10 e esquematizado esse efeito.

Ao inves de urn ponto bem definido, a imagem assume urna distribuiyao de
intensidade crescente, sendo esta chamada de "Distribuiyao de Airy". A maior parte
da luz e concentrada nurna regiao central cujo tamanho, ou raio r, depende da abertura
do sistema 6ptico e que pode ser representado pela equayao seguinte. SIROHI e
KOTHIYAL (1991), HECHT (1987).

0.61· A,
r=---

d· sene



1.22·)"
(J =---

A

A comprimento de onda.

(J maxima resolu~ao angular do sistema.

A abertura do sistema.

Para entender 0 termo resolu~ao limite, basta agora considerar 0 mesmo
sistema 6ptico, captando a luz de 2 pontos lurninosos, de me sma intensidade. Cada
ponto vai formar urna imagem com a "distribui~ao de Airy". Se os dois pontos
apresentarem suas imagens superpostas devido a dispersao, 0 sistema e incapaz de
perceber a existencia dos dois pontos. Assim, conclui-se que existe urna separa~ao
angular minima entre as partes, de forma que suas imagens nao sejam superpostas. Em
outras palavras, dado urn sistema 6ptico, existe urna maxima separa~ao angular
discernivel, cr. Esta separa~ao depende do comprimento de onda A e da abertura A do
sistema. A situa~ao e esquematizada na Figura 3.2-11.

Portanto, urna lente sempre possui urna resolu~ao limite, imposta pelo limite
de difrayao da luz, e determinada pela abertura do conjunto. Devido as aberrayoes, a
resoluyao diminui ainda mais, porque piora a distribuiyao lurninosa.

Uma forma de se medir a maxima resoluyao de urna lente real, e dada pela
chamada Funyao Transferencia de Modulayao (MTF).

A imagem de urn padrao de linhas claras e escuras, e apresentado para 0

sistema. Sua imagem e captada e as intensidades dos pontos mais claros e escuros saD
registradas. Na Figura 3.2-12 esta representado esse processo.



Onde Imax e Imin sao as intensidades mlllimas e maxlmas da imagem
resultante. Se 0 contraste e maximo Imin e zero, sendo Mi=Mo , (Mo contraste do
objeto ).

No caso particular do padrao fomecido possuir perfil senoidal, 0 MTF e
definido como:

o termo MTF define 0 contraste que a imagem exibe, em funyao da frequencia
espacial desta. Para urn sistema sem aberrayoes, 0 MTF e zero quando a resoluyao
atinge a resoluyao limite, definida pela Distribuiyao de Airy.

E importante tambem salientar que 0 MTF de urn sistema 6ptico composto por
vanos elementos, e obtido simplesmente pela multiplicayao dos MTFs de cada urn.

3.2.9 Requisitos para 0 Desenho da Lente Captadora para os Medidores de
Distincia

Introduzidas as principais aberrayoes, se deve entender quais sao aquelas que
podem influenciar na qualidade de urn Medidor de Distancia.

Como na maioria das vezes 0 sistema ilurninador e composto por urn Laser, e
portanto urn sistema monocromatico, as aberrayoes cromaticas podem ser descartadas.
Tal fato de imediato simplifica muito 0 desenho 6ptico.



lei as aberra<;oes esfericas, coma e astigmatismo, sem esquecer a curvatura de
campo, devem ser estudadas com cuidado. As aberra<;oes esfericas, coma e 0

astigmatismo influem na qualidade do "spot" formado sobre 0 sensor.

Alguns sensores como os Fotodiodos de Efeito Lateral possuem a propriedade
interessante de "integrar" 0 "spot", gerando sinais eletricos que sao equivalentes
aqueles produzidos por um ponto luminoso localizado no "centro de massa" do "spot".
Assim, aberra<;oes simetricas como a esferica e 0 astigmatismo nao sac de todo
nocivas. No entanto, a aberra<;ao Coma por sua caracteristica assimetrica do ponto de
vista de forrna<;ao de "spot" pode induzir os erros. Tambem nos sensores discretos,
como CCD ou Fotodiodo de Quadrante, "Spots" distorcidos podem causar erros na
posi<;ao estimada.

Como as aberra<;oes dependem fortemente da abertura da lente de capta<;ao,
esta deve ser desenhada com as menores dimensoes possiveis. Algumas vezes a
abertura e deterrninada por fatores radiometricos, ou seja, vi sando obter potencia
6ptica suficiente para produzir um sinal eletrico manipuleivel. Contudo, sempre que
houver a possibilidade de uso de um Laser mais potente, mantendo a 6ptica de
capta<;ao pequena, e recomendeivel que assim se proceda por varios motivos, entre
eles:

• Aumentando a potencia do Laser se eleva 0 contraste entre este e a ilumina<;ao
ambiente, tomando 0 sistema mais imune aos ruidos 6pticos.

• Mantendo a 6ptica de capta<;ao pequena, alem das aberra<;oes diminuirem, tambem
diminuem as areas 6pticas passiveis de serem atingidas por choques ou sujeiras,
principalmente quando 0 medidor trabalha em areas agressivas.

• Optica de capta<;ao com abertura pequena normalmente significa um nUmero
menor de lentes para atingir 0 mesmo nivel de aberra<;oes criticas. Lentes
pequenas e em quantidades reduzidas permitem 0 desenho mecanico mais
compacto.

Por outro lade, nem sempre e possivel aumentar a potencia do Laser. Mesmo
desprezando alguns fatores como 0 custo, existem normas de seguran<;a que limitam a
potencia maxima de um sistema Laser. Vide referencia FDA (1985).

Urn fator importante a ser destacado e que os sistemas 6pticos trabalhando
com magnifica<;ao pr6xima a unitaria, apresentam caracteristicas 6timas quanta a
varias aberra<;oes. Trabalhar na magnifica<;ao unitana significa que a distancia entre 0

objeto alvo e a lente de capta<;ao e igual a distancia entre a lente e a imagem sobre 0

sensor. Tal situa<;ao denomina-se Conjugado Finito Unitario.

Neste caso, 0 perfil da lente pode ser trabalhado com a finalidade de diminuir a
aberra<;ao esferica, e como conseqiiencia do conjugado unitario, 0 sistema passa a ser
simetrico, eliminando as aberra<;oes Coma, Astigmatismo, e Distor<;ao. Portanto,
como regra geral, os sistemas 6pticos de capta<;ao devem ser projetados com
conjugados pr6ximos ao unitario e com aberturas menores possiveis.

Infelizmente, nos medidores de distancia, normal mente os campos angulares
de captayao sao grandes, gerando aberrayoes indesejaveis. Muitas delas, como a
distor<;ao, nao sac eliminadas. Nestes casos a solu<;ao se resume a conviver com estes



erros, e minimizar seus efeitos atraves de procedimentos de calibrac;ao. Em outras
palavras, os erros saD mapeados e armazenados, sendo seus desvios descontados no
momento da apresentac;ao do resultado.

Embora a abertura deva ser pequena, nao se pode esquecer que a resoluc;ao
limite de urn sistema 6ptico tambem depende desta abertura, e tende a piorar a medida
em que esta diminui. Desse modo, urna soluC;ao de compromisso, as vezes, e
necessaria.

Apresentadas as principais estrategias de correc;ao de aberrac;5es, 0 pr6ximo
passo e desenhar urn conjunto 6ptico visando sua aplicac;ao nurn medidor. A seguir
saD apresentadas as principais linhas de raciocinio. A discussao se limitara aos meios
e processos mais comuns, deixando 0 projeto em si para ser discutido no capitulo 4,
onde 0 Medidor MD50 e discutido em detalhes.

Com a disponibilidade atual de programas para ccilculos 6pticos, 0 trabalho de
se projetar urna lente com caracteristicas desejadas se tornou muito mais pratico. Urn
tratamento te6rico detalhado raramente se justifica, quando confrontado com a
facilidade e rapidez oferecidas por urn programa de calculo 6ptico.

Assim, hoje em dia, dependendo do projeto e mais pratico e objetivo se basear
em projetos classicos e modifica-los, via "Software", para cada aplicac;ao especifica.

Como ja foi visto, para urn medidor de distfulcia, as seguintes condic;5es de
contorno se apresentam:

• a sistema nao deve possuir aberrac;5es esfericas, coma e astigmatismo, e as
menores distorc;5es e curvaturas de campo.

• Aberrac;5es cromaticas SaDdesprezadas.

Com base nestas condic;5es, e possivel procurar em alguns compendios de
projetos 6pticos, tais como a referencia LAINKIN (1990), e enta~ escolher algurn
projeto base.

as projetos mais comuns, usados nos Medidores de Distfulcia saD os
Doubletos ou Tripletos "Aplanaticos", ou seja livres de aberrac;ao esferica e coma. Na
referencia KINGSLAKE (1989) SaD descritos alguns projetos detalhadamente,
mostrando as condic;5es geometricas e 6pticas necessarias para urn born desempenho.

as Doubletos SaD os projetos classicos, onde se obtem boa correc;ao de
aberrac;5es esfericas. Impondo a condi«;ao de conjugado finito pode-se obter a
diminuic;ao do Coma, e 0 efeito da distorc;ao e curvatura de campo podem ser
minimizadas atraves do uso de aberturas pequenas.
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Os tripletos podem ser do tipo Steinhel ou mesmo uma combina~ao de
Doubleto e um menisco corretor. 0 tripleto de Steinhel, para conjugados finitos
variando do unitario ate 5, permitem boas corre~oes. Os tripletos discretos, separados,
compostos por um doubleto e um menisco permitem, em certos casos, obter bons
conjuntos. Na Figura 3.2-13 sao indicados os aspectos desses conjuntos.

Para 0 projeto de uma lente captadora e necessano conhecer, ja de antemao, as
posi~oes relativas desejadas entre 0 campo de medida, a lente captadora, e 0 sensor de
imagem. Para isso, as equa~oes ja explanadas no capitulo 2 sao suficientes. Como
produto daquelas equa~oes e possivel obter um esbo~o da geometria do medidor.
Deve-se observar que, naquelas equa~oes, somente a distancia focal f e dada como
parametro de defini~ao da lente.

Urn projeto de doubleto ou tripleto normalmente e usado como estimativa
preliminar. Para se atingir a distancia focal preliminar f, 0 sistema e escalado
(multiplica-se todos os raios e espessuras por uma constante). Uma tabela
relacionando os pontos de medi~ao com as respectivas imagens sobre 0 sensor deve
ser levantada com 0 auxilio do desenho mecanico preliminar. Esta tabela
correspondera, portanto, as posi~oes do objeto e imagem desejadas para 0 sistema
6ptico que esta sendo projetado.

Com 0 auxilio de programas de caIculo 6ptico, como 0 SODA, CODE V, ou
GENNI II, 0 projetista introduz tais tabelas e geometrias preliminares. Feito isso,
instrui-se 0 sistema para minimizar as aberra~oes e fomecer as previsoes de "Spot"
sobre 0 sensor, bem como 0 passeio da imagem sobre este.

A principio, quanto menor 0 "spot" sobre 0 sensor, melhor sera 0 desempenho
deste. No entanto, nem sempre um "spot" pequeno e possivel, e assim, deve-se buscar
uma solu~aoonde este seja bem defmido, com fronteiras bem acentuadas, objetivando
aumentar 0 contraste sobre 0 sensor. E importante lembrar que 0 ponto iluminado pelo
Laser no alvo, possui dimensoes nao despreziveis. "Spots" ao redor de O,2mm sao
comuns e portanto sao "projetados" sobre 0 sensor, de acordo com a magnifica~ao do
sistema.

Corre~oes sao efetuadas nas lentes e nos posicionamentos relativos. Algumas
vezes, corre~oes mecanicas sao necessanas. Conclui-se, portanto, que 0 desenho da
6ptica e urn processo interativo, nao possuindo solu9ao linica, permitindo margens de
aplica~aode criterios praticos.



3.3 Sensores Opticos

Neste item sao descritos os sensores 6pticos mais utilizados nos medidores de
dismncia, principalmente aqueles usados no metodo de triangulayao. Nao sao
realizados estudos aprofundados relativos aos principios fisicos em que tais
dispositivos se baseiam. A enfase e dada ao aspecto de utilizayao e as consequencias
da adoyao de urn modelo no desenho geral de urn medidor de distancia.

Os principais tipos de sensores sao os fotodiodos de silicio, sensores de
quadrantes, sensores discretos tipo CCD e os sensores por efeito lateral.

Valvulas Fotomultiplicadoras, "Vidicons" e outros sensores usados no passado
nao sao aqui descritos, recomendando-se as referencias HOBSON (1978) e Ross (1979)
para uma abordagem mais detalhada.

Os fotodiodos sao transdutores usados para converter energia lurninosa em
energia eIetrica. A maioria dos fotodiodos funcionam baseados no principio de que
quando a junyao semicondutora e ilurninada, urna corrente eletrica e produzida
intemamente como produto da absoryao dos f6tons e a consequente criayao de "pares -
eletrons - buracos". Najunyao, os eIetrons assim criados caminham para 0 lado "N", e
os buracos para 0 lado "P".

Existem diversos tipos de estruturas intemas para os fotodiodos e vanas
tecnicas de construyao e utilizayao. Para urn estudo mais detalhado recomenda-se as
referencias BHARDWAJ (1982), Ross (1979).

Nos medidores de distancia, no entanto, as arquiteturas por "Difusao Planar" e
"Barrreira de Schottky" sao mais comuns. Na Figura 3.3-1 e esquematizado 0 modelo
por Difusao planar.

Estes tipos de dispositivos sao construidos basicamente pela difusao de boro
(dopante P) e f6sforo (dopante N) nos lados opostos de urn bloco quase intrinseco de
silicio. Dai 0 nome de "Fotodiodo PIN". A regiao sensivel a luz, denominada como
area ativa, e definida atraves de urna mascara de Si02.
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Regiao de Deplexao

Material tipo N+

Area Difusao N+

A area ativa age como 0 Anodo, onde e colocada urn pequeno contato de
alurninio. Do lado oposto, 0 Catodo, e executada urna camada metalizada tambem de
alurninio, de baixa resistencia. Este tipo de construc;ao e comurn em sensores de
pequenas e medias dimensoes, pois SaDas que apresentam melhores caracteristicas de
ruido e estabilidade.

Devido ao processo de fabricac;ao, sensores de areas maiores SaDconstruidos
com base em outra estrutura chamada de "Barreira de Schottky".

Neste dispositivo, urna fina camada de DurOe evaporada sobre urn bloco tipo
N- de silicio. Preliminarmente, urn dopante tipo f6sforo e difundido no lado oposto
para formar uma camada N+. 0 aspecto do dispositivo e indicado na Figura 3.3-2.

\
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Geralmente, sensores de grandes dimensoes usam a estrutura acima, no
entanto, 0 ruido gerado e sensivelmente maior.

Quando urn foton de energia suficiente e captado pelo fotodiodo, e criado urn
par "eletron-buraco". as eletrons vao para 0 lado N e os buracos para 0 lado P,
formando assim urna corrente eletrica. A separa9ao dos eIetrons-buracos somente
ocorre na regiao do semicondutor, onde existe urn campo eletrico. Este campo existe e
possui intensidade suficiente na regiao central do diodo, na jun9ao entre as regioes N e
P, chamada de regiao de deplexao. Assim, os fotons absorvidos nesta regiao
constituem 0 grosso da corrente eletrica gerada chamada de fotocorrente. Quando os
pares "eletrons-buracos" nao se separam, sao recombinados, fato que ocorre nas
regioes fora da area de deplexao.

Para maior desempenho, urn fotodiodo deve ser construido de forma a permitir
que 0 maior nfunero possivel de fotons sejam absorvidos pel a regiao de deplexao. Isto
e, os fotons nao devem ser absorvidos enquanto nao atingirem a regiao da deplexao; e
tambem, por outro lado, devem ser absorvidos antes que ultrapassem esta regiao. A
profundidade que 0 foton penetra no material, no caso 0 siUcio, e fun9ao do
comprimento de onda.

Comprimentos de onda curtos, na regiao do ultra-violeta e azul, sao absorvidos
perto da superficie do material, enquanto que aqueles fotons de comprimentos de onda
grandes penetram profundamente no material. Este fenomeno acaba por definir 0

comportamento de resposta espectral do fotodiodo.

Na Figura 3.3-3 e mostrada a curva normalizada de resposta tipica de urn
sensor de siUcio.
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A faixa tipica vai do 350nm ate 1.100nm, com 0 pico na regiao de 700 a
900nm. Esta faixa permite 0 uso com todas as fontes mais comuns de ilurnina9ao,
desde Diodo Laser, LEDs, Laser de Relio Neonio e Lfunpadas.



Observando a figura, e facil conduir que 0 fotodiodo age como se fosse urn
gerador de corrente, Is controlada pela luz. Entretanto, existem outros componentes
que ditam suas caracteristicas reais.

Existem duas resistencias equivalentes. A primeira, Rs corresponde a
resistencia dos contatos e do material semicondutor intrinseco. Normalmente Rs, fica
entre 10 e 500n. A outra resistencia Rsh, e urna resistencia "shunt", considerada de
perda, que faz com que alguns pares "eletrons-buracos" sejam recombinados sem
permitir 0 uso pleno da corrente foto-gerada. Em sensores de boa qualidade Rsh se
situa entre 107 e 1011Ohms.

o capacitor Cj corresponde a urn capacitor imaginano formado pela junyao ou
pela regiao de deplexao. A capacitancia Cj aurnenta com a temperatura e area ativa,
decaindo com tensoes de polarizayao reversa. Valores de 5pF ate 500pF sao comuns.

A corrente Id corresponde a urna corrente de fuga presente mesmo quando 0

fotodiodo esta sem ilurninayao, com polarizayao reversa. Tal corrente e mais
conhecida por "Corrente de Escuro".

A corrente de fuga "de escuro" provem de vanos efeitos intrinsecos dos
semicondutores, entre eles os efeitos das correntes de difusao, recombinayao e
avalanche. Esta corrente aurnenta com a temperatura, a tensao reversa e 0 tamanho do
dispositivo. Tipicamente, esta corrente possui valores de 0,1 ate 500nA, e dobra seu
valor a cada 10°C. A existencia desta corrente, determina as vantagens relativas das
duas formas possiveis de se trabalhar com 0 fotodiodo semicondutor, como sera visto
mais adiante.

A sensibilidade do fotodiodo de silicio e definida como sendo a razao entre a
corrente gerada pela luz incidente e a potencia desta. A sensibilidade maxima ocorre
entre 850 e 950nm e normalmente possui 0 valor de 0,5A1W. Contudo, devido as
tolerancias de fabricayao, a sensibilidade pode variar entre 0,3 e 0,6 A/W. Outro fator



importante e a temperatura, que ahera as constantes 6pticas do silicio entre outros
fatores.

Para 0 estudo dos ruidos presentes num fotodiodo, 0 circuito equivalente
assume a versao simplificada correspondente a Figura 3.3-5.

A resistencia RZ representa a carga aplicada ao Fotodiodo, e normalmente
corresponde ao resistor colocado na realimentayao do amplificador, como Rf no caso
da Figura 3.3-6, mais adiante. Usualmente RZ se encontra entre 1 Mn e lOOMn.

o ruido num fotodiodo e gerado basicamente devido a duas fontes. 0 primeiro
e conhecido pelo termo "shot noise" e e proveniente da corrente de fuga, ou "corrente
de escuro".

q carga do eletron, 1,602xlO-I9 Coulombs

Id "corrente de escuro"

A segunda fonte corresponde ao ruido termico ou "Johnson", produzido nos
resistores Rsh e RZ . Este ruido pode ser estimado pela equayao :

~

4.k.T.t1 f
Ith= --R---

c

lth Ruido Johnson total

k Constante de Boltsman, 1,38 x 10-23 J/oK
T temperatura de operayao em oK
Rc resistencia de carga considerada para 0 sensor, incluindo-se Rsh e RZ .



R = R,' Rsh

C R, + Rsh

E importante considerar que geralmente os fotodiodos sac amplificados
eletronicamente, como sera visto mais adiante. Infelizmente, os amplificadores nem
sempre possuem comportamento ideal e podem adicionar ruidoso E comum levar-se
em conta 0 efeito dos ruidos oriundos da entrada destes. Por exemplo, urn
amplificador com entrada FET apresenta entre seus terminais de entrada uma tensao
En de ruido, (da ordem de algurns micro-Volts/Hz-1I2) que induz urna corrente na
carga equivalente it equa9ao abaixo:

1 =~E. -l1f
amp R

C

o Ruido total presente na carga R1 pode ser considerada como a soma
quadratica de todos aqueles presentes.

Para fotodiodos de boa qualidade Rsh e grande quando comparado com RZ e
quando sac utilizados amplificadores de baixo ruido, as componentes predominantes
sac aquelas provenientes de Ish e do ruido termico de RZ.

As vezes, e mais facil interpretar 0 ruido presente no fotodetector como sendo
resultado de urna luz incidente "equivalente de ruido". 0 termo "NEP" e definido
como "Noise Equivalent Power" constituindo a potencia lurninosa incidente que
produz uma corrente similar ao ruido presente. Assim,

NEP=~
R)..

Ao inves de exprimir 0 NEP em Watts, os fabricantes convencionam para urna
banda normalizada de .J1Hz , sendo entao 0 NEP expresso em W/.J 1Hz .

Normalmente os fotodiodos apresentam NEP variando de 6xlO-15 ate 9xlO-13

W/(Hz -112).

A "faixa dinfunica" de urn fotodiodo PIN corresponde it capacidade deste
sensor de cobrir urna grande faixa de varia9ao de intensidade lurninosa incidente.
Normalmente, 0 limite inferior desta intensidade e limitada pelo ruido presente, como
expresso pelo termo NEP. A intensidade maxima esta relacionada com a capacidade
do material semicondutor de gerar portadores de carga. Para os fotodiodos de silicio,
em geral a densidade maxima de potencia esta ao redor de 10mW/cm2• Na maioria dos
casos, isto correponde a urna faixa dinfunica ao redor de 106

. Este valor e
relativamente elevado e representa uma das caracteristicas nOUlveis dos fotodiodos. E



importante ressaltar que para se obter efetivamente esta faixa, os circuitos
amplificadores devem ser cuidadosamente desenhados, visando evitar efeitos de
saturayao do sistema. Amplificadores logaritmicos sao os mais indicados. LUXONe
PARKER(1985).

o tempo de resposta de urn fotodiodo se refere ao tempo decorrido entre a
aplicayao da ilurninayao sobre a area sensivel e a ocorrencia da corrente eletrica
resultante sobre a carga. Normalmente e dividida em duas partes. A primeira
corresponde ao tempo entre a aplicayao da luz e a existencia da corrente, chamada de
"tempo de subida".A segunda corresponde ao tempo decorrido entre a interrupyao da
luz e a queda da corrente gerada, chamada de "tempo de descida".

Ambas dependem de varios fatores, entre eles 0 tempo de transito dos
portadores foto-gerados dentro do Silicio, 0 efeito da capacitancia da junyao, e 0

eventual aprisionamento de portadores.

Geralmente 0 tempo de transito varia de 1 a 8ns, dependendo do tamanho do
crista!. A capacitancia da junyao Cj associada a resistencia de carga R[ faz surgir urn
circuito "passa baixa" com constante T, - 2,2 R[ Cj- 0 efeito capacitivo depende
acentuadamente da tensao reversa aplicada, sendo urn dado normalmente fomecido
pelo fabricante. A consequencia deste fato e que, dependendo do desempenho
desejado em alta frequencia, certas configurayoes de amplificayao se tomam mais
eficientes.

Devido as caracteristicas de ruido e capacitancia os fotodiodos podem operar
de maneiras distintas. Esse fato incentivou 0 aparecimento de diversos estudos, que
procuraram analisar as vantagens relativas de tais metodos. Para urna abordagem mais
aprofundada se recomenda as referencias HAMSTRAe WENDLAND(1972) e BURR-
BROWN(1994).

o Modo de Operayao chamado de Fotocondutivo consiste em aplicar urna
polarizayao reversa ao fotodiodo. Desta forma, a capacitancia e diminuida, a regiao de
deplexao e aurnentada com a consequente diminuiyao do tempo de resposta, obtendo-
se tambem grande linearidade. Todavia, ocorre urn aurnento significativo do ruido
devido ao surgimento da corrente de "escuro".
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Como a polarizayao reversa diminui as capacitfulcia da junyao por urn fator
normalmente igual a 10 vezes, ela e muito aplicada em circuitos para altas
frequencias. Tempos de resposta de ate 5ns sao obtidos e para frequencia maiores que
100kHz a razao sinal/ruido e vantajosa. Nesta montagem, sensibilidades de 5xl 05VIW
sao obtidas a frequencia de 100kHz.

o Modo de Operayao chamado de Fotovoltaico difere do anterior por nao
aplicar a polarizayao reversa ao fotodiodo. Como resultado imediato, nao existe a
corrente de fuga ou "corrente de escuro", sendo 0 ruido produzido somente pela
agitayao termica. Assim, a sensibilidade e aurnentada, permitindo seu uso em baixas
intensidades Lurninosas.

Entretanto, a resposta em frequencia e diminuida, principalmente devido ao
efeito capacitivo da junyao.

Urn circuito tipico e apresentadona Figura 3.3-7.
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Esta montagem e conhecida como amplificador de transimpedancia por
converter a corrente do fotodiodo Ip em urna tensao Vo. A amplifica9ao corresponde a
equa9ao ( 3-14) similar ao modo fotocondutivo. Impondo que Rf seja grande, obtem-
se sensibilidade de ate 2x 108 V/W a 1KHz.

Obviamente, urn fotodetector por si proprio nao consegue discernir a posi9ao
da imagem sobre sua face sensivel. No entanto, sua grande sensibilidade a mudan9as
na intensidade de luz permite sua utiliza9ao em diversos medidores de distancia.

Seu uso, por exemplo, em Medidores de Distancia por Telemetria de Pulso ou
Compara9ao de Fase e notorio, podendo ser estudado em detalhe nas referencias
CHAPPEL(1978)e KINGSTON(1978),nao sendo discutido aqui.

Para aplica95es industriais, onde as distancias saD menores, 0 fotodiodo
tambem e encontrado em diversos dispositivos. Como 0 fotodiodo nao informa a
posi9ao da imagem, normalmente ele e empregado visando informar se a superficie
alvo esta presente ou nao dentro de urna faixa de distancia.

Urn dispositivo muito comurn e representado na Figura 3.3-8.
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Urn LED emite um feixe luminoso, incidindo sobre uma superficie; uma parte
desta luz espalhada retoma e e captada pelo fotodiodo.

o sinal do fotodiodo e amplificado e comparado a um nivel arbitrano. Assim,
a medida que a superficie se aproxima do dispositivo, 0 sinal captado aumenta ate
atingir 0 nivel pre-estabelecido. Uma vez montado e ajustado, 0 sistema e capaz de
detectar a presen9a da superficie movel com precisao ate O,lmm, na distancia ate
5mm. Este dispositivo e conhecido por sensor optico de proximidade e e largamente
utilizado em processos industriais. Distancias de 5mm ate 2 metros sao comums,
usando LEDS infravermelhos.

Para diminuir a influencia da luz ambiente, estes sensores de proximidade
possuem um filtro optico "passa faixa" bem estreito sobre 0 fotodector. Outra tecnica
muito comum consiste em modular a fonte luminosa numa certa frequencia e efetuar a
amplifica9ao de forma sintonizada.

Apesar de popular, uma desvantagem desta tecnica e que a fronteira de
detec9ao, ou seja, a distancia que 0 dispositivo muda de estado (on/off), depende do
albedo da superficie e da razao sinal/ruido presente.

Para permitir que 0 sistema se mantenha menos sensivel as varia90es de
albedo, a montagem da Figura 3.3-9 e mais indicada.



a esquema se assemelha ao metodo por triangulayao ja descrito no capitulo 2,
porem, ao inves de se usar urn sensor de posiyao, urna mascara e colocada sobre 0

fotodiodo.

a tamanho desta mascara bem como seu posicionamento sac executados de
forma a permitir a incidencia das imagens sobre 0 sensor, somente se provenientes
daquelas regioes desejadas. Estas regioes correspondem, pela triangulayao, a urna
campo de distfulcias.

Neste caso, a precisao da fronteira deixa de depender da intensidade do sinal,
desde que 0 mesmo seja amplificado de forma conveniente e que apresente suficiente
contraste em relayao a luz ambiente e aos ruidos presentes. A fronteira fica definida
pelo posicionamento da mascara e pelo tamanho da imagem presente no sensor. au
seja, a incerteza da fronteira e determinada pelo tamanho da imagem, ou "spot",
formado no sensor, como observado na Figura 3.3-10. Quanto menor 0 "Spot" mais
abrupta e a transiyao do sinal a medida que este se desloca pela mascara.

Sim
Nao

Sim
Nao

Estes sensores sac conhecidos por "Chaves Lurninosas" ou sensores de
presenya,pois permitem a detecyao precisa de urn objeto dentro de urn certo campo de
distfulcias.

Tais sensores sac muito usados em maquinas operatrizes, em Rob6tica, em
Maquina de empacotamento, etc. Precisoes da ordem de O,Olmm sac obtidas em
distancias de ate 150mm.

Este metodo tambem e aplicado militarmente, principalmente em misseis anti-
aereos, e em espoletas de proximidade a Laser.

Uma variante deste metoda, descrito na Figura 3.3-8, consiste em acoplar
fibras 6pticas tanto no LED emissor quanta no fotodiodo. Assim, duas fibras sac
necessarias, entretanto por serem de dimensoes reduzidas permitem ser alojadas em
locais inascessiveis. Na Figura 3.3-11 e mostrado 0 principio. Estes dispositivos
formam urn "Apalpador Optico" muito util na detecyao de micro-deslocamentos,
ensaios estruturais, nano-usinagem etc. Alcanyam campos de ate 3.5 mm com nao-



linearidade4 menor que 0,5% em superficies metlilicas. Este esquema e muito usado
em sensores de pressao usando diafragmas. DAVIS(1985).

PIN --l""\:?
Superf.
Alvo

Amplif. Comparador
Sintonizado

Urn fototransistor e urn fotosensor, como 0 nome indica, baseado no principio
de amplificayao de corrente encontrada nos transistores. A luz incidente na junyao
base-coletor de urn transistor bipolar produz urna corrente, que age como se fosse urna
corrente de base de urn transistor comurn.

A resposta espectral e similar aos dos fotodiodos, porem, a sensibilidade e
cerca de 1.000 vezes maior. Sensibilidades da ordem de 500A/W ate 1.000A/W sao
comuns.

No entanto, devido a propria geometria e princlplO de funcionamento, as
velocidades obtidas sao reduzidas .. Tempos de "subida" ou "descida" da ordem de
milisegundos sao comuns.

Sua utilizayao e muito frequente nos detetores de proximidade ou
posicionamento ja descritos, e na verdade, devido ao mecanismo intemo de
amplificayao, sao os mais baratos por simplificarem a eletronica necessaria para
efetuar 0 comando. Muitos fototransistores sao diretamente acoplados a esmgios de
amplificayao "Darlingtons"ou mesmo em "SCRs", permitindo sensibilidades da
ordem de 5.000 A1W, podendo ser usados diretamente como "chaves lurninosas".
Maiores detalhes podem ser encontrados nas referencias CHAPPEL(1978).

4 Neste trabalho 0 termo Linearidade e usado como sendo 0 maximo desvio existente entre a curva resposta de urn
instrumento e a reta forrnada pelos valores aplicados para a calibl'a{:ao, expresso como uma percentagem do
valor de fundo de escala.



3.3.1.5 Fotodiodos deAvalanche
as fotodiodos de Avalanche sao fotodiodos especialmente construidos para

suportarem tensoes reversas elevadas. Quando a luz atinge a sua superficie sensivel,
devido ao campo eIetrico elevado proveniente da polarizayao aplicada, os pares
eletrons-buracos sao acelerados causando urn fenomeno de Avalanche. Desta forma,
urn efeito multiplicativo ocorre, possibilitando urn ganho intemo de cerca de 1000
vezes, quando comparado ao de urn fotodiodo normal. Como a polarizayao tambem
diminiu os efeitos capacitivos, os tempos de resposta sao extremamente pequenos, da
ordem de 1,0ns.

As tensoes reversas utilizadas se encontram entre 100 e 3.000 Volts e as
formas de amplificayao similares ao modo fotocondutivo. Como 0 processo de
avalanche depende marcadamente da temperatura, 0 sistema de amplificayao deve ser
capaz de ajustar esta polarizayao, visando manter 0 ganho do sistema constante.

A1ta Tensao
+HV

Fotodiodo
de Avalanche

Vo
---- ...•0

Urn inconveniente deste dispositivo e que 0 ruido tambern e amplificado,
degradando a relayao sinal/ruido. No entanto, pela escolha cuidadosa da tensao
reversa de polarizayao e possivel obter ganhos significativos, sendo vantajosos
principalmente quando se necessita de altas velocidades. Na Figura 3.3-13 e rnostrada
a curva tipica da razao sinal/ruido com relayao a tensao reversa aplicada.



Ganho Sinal.--z-..
Ralio Sinal Ruido Dtima 1

@2.4KV (tip. )

Tensao de Ruptura
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as fotodiodos de Avalanche sao muito usados quando a intensidade luminosa
e pequena ou quando altas velocidades sao requeridas. Sao muito utilizados em
medidores por telemetria de pulsos, como ja descritos. Todavia, devido ao seu alto
custo e a necessidade de se dispor de uma fonte de alta tensao com grande estabilidade
e baixo ruido, seu uso industrial em medidores por triangula9ao ainda e restrito.



Os sensores de quadrante nada mais sao que 2 ou 4 fotodiodos alojados no
mesmo encapsulamento e que apresentam urna pequena distancia entre si.

Na Figura 3.3-14 sao representados os aspectos mais comuns:

A B

"i1
C8IocIo comum

ABC D11;*",*
CSIodo comum

Sensor de 2 Hemisferios
ou Quadrantes

A distancia de separa9ao normalmente se situa entre entre 2Jlm e O,lmm,
dependendo da aplica9ao. 0 processo de fabrica9ao e 0 mesmo dos fotodiodos "PIN",
com a justaposi9ao de 2 ou 4 sensores no mesmo substrato, formando urn "catodo"
comurn.

Os "Anodos" correspondem as areas ativas e sao individualmente conectados
aos pinos de saida. Assim, as caracteristicas de ruido, sensibilidade, faixa dinfunica e
forma de amplifica9ao sao similares aos de urn fotodiodo PIN.

Se urn "spot" de luz incide somente sobre urn elemento, ou "quadrante", 0

sinal eletrico resultante aparece somente no contato eletrico correspondente.

Se, entretanto, este "spot" e transladado sobre a fronteira entre estes
quadrantes, a energia luminosa e distribuida entre os elementos adjacentes. Assim, a
diferen9a entre a corrente gerada em cada elemento pode definir a posi9ao relativa
deste "spot".

A posiyao de urn "spot" circular e perfeitamente definido pode ser
analiticamente obtida pelas seguintes expressoes

~,. __ .-~ •• " ••• ~,., •• <.,
\ I f. r~~' ' . 'l ~""1 'i..J : ()r /..
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K= cte de proporcionalidade ( calibra'Yao )

Ia" Ib, Ie, Id= intensidades das correntes em cada quadrante

Similarrnente para urn sensor de 2 hemisferios (quadrantes):

Deve-se atentar para 0 fato de que a forma e dimensao do "spot" podem
influenciar as curvas-resposta.

Na Figura 3.3-15 e mostrado urna curva-resposta de urn sensor de 2
hemisferios tipico. A abscissa corresponde ao movimento no eixo X do "spot"
circular, e na ordenada 0 sinal correspondente a equa'Yaoacima .

•••..
;; -1
i
Cl

••••~ 0'"~
CD
'Cl
Cl +1•••~
•••••:a
s 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0 0-05 0.10 0.15 0.20 0.25

Desloc:amentodo Centro do sensor (pol)

Figura 3.3-15) Curva-Resposta de urn Sensor de 2 Hernisferios, ao Movirnento de urn Foco Incidentede Luz
("spot") de 0,1 polegadas

A primeira conclusao importante e que 0 sensor somente gera urna informa'Yao
proveniente da posi'Yao do "spot" durante urna distancia de aproximadamente 2 vezes
o tamanho do "spot" presente; ou em outras palavras, ate que a borda do "spot" atinja
a fronteira inter-quadrante. Fora desta faixa, a informa'Yao presente se resurne a "qual"
quadrante esta e nao "onde". Paradoxalmente portanto, muitas vezes e interessante
produzir "spots" grandes ou desfocados visando obter urn campo de medida maior.

Outro fato importante a ser notado e que a fun'Yao resposta para urn "spot"
circular nao e linear, principalmente devido ao fato de que urn deslocamento linear
nurn eixo de urn circulo nao produz urna varia'Yao linear da area do circulo
remanescente entre os quadrantes vizinhos.



Uma altemativa para contomar este problema e alterar 0 formato do "spot"
convenientemente, produzindo urna linha por exemplo. No entanto, muitas vezes este
artificio e de dificil execuyao. De qualquer maneira, e importante frisar que 0 "spot"
deve possuir distribuiyao de intensidade simetrica ou no minimo conhecida.

Devido a esta nao linearidade, geralmente estes sensores nao sao usados para
detectar deslocamentos lineares, e sim como detectores de anulamento ou
centralizayao, ou seja, quando 0 sinal entre quadrantes· vizinhos se apresenta igual,
fato que somente ocorre quando 0 "spot" est:a precisamente centrado. Precisoes da
ordem de O,I~m sao obtidas desta forma.

Urn circuito tipico de amplificayao e processamento da posiyao e indicado na
Figura 3.3-16, para urn sensor de 2 hemisferios.

Pos~o
(A-B)

(AU)

"Diteren!il (A- B)

Na saida do sensor existem dois amplificadores ligados no modo de trans-
impedancia. Cada urn amplifica a corrente correspondente ao seu quadrante. A seguir
sao colocados dois outros, sendo 0 primeiro responsavel por gerar a diferenya (A-B) e
o segundo a soma (A+B).

Ambos sao introduzidos nurn circuito divisor anal6gico que efetua a divisao
(A-B)/(A+B) desejada.

A divisao pela soma do sinal e necessaria para anular 0 efeito da variayao do
sinal captado. Habitualmente estes divisores sao circuitos integrados ja prontos que
executam a operayao 10*X'Y Urn exemplo comurn e 0 AD533 da Analog Devices.

Devido as caracteristicas do sensor, 0 seu uso e indicado para a detecyao de
condiyoes de anulamento, ou seja, quando 0 "spot" est:a igualmente distribuido entre
os quadrantes.

Nurn medidor de distancia por triangulayao este fato permite a detecyao
precisa da presenya do objeto nurn ponto determinado. Neste caso particular, 0

medidor passa a se chamar de "Apalpador Optico".

Na Figura 3.3-17 e mostrado 0 esquema basico:



Pelo esquema ja conhecido da triangula9ao, 0 "spot" atinge 0 sensor de dois
quadrantes determinando assim a posi9ao exata da superficie que esta sendo medida.
Como a precisao obtida pelo sensor e grande, a posi9ao da supeficie tambem e.

Estes dispositivos sac usados em maquinas copiadoras de perfil devido a
precisao obtida, da ordem de 0,01 a O,lJ..lm.TANWAR e KUNZMANN (1984).

Quando se aliar a precisao da detec9ao de anulamento do sensor com a
capacidade de medi9ao de distancias, sera possivel utilizar 0 esquema de medidor por
triangula9ao por feixe movel, ja descrito no capitulo 2. Uma variante desse esquema e
apresentada na Figura 3.3-18.

Urn defletor acustico-optico produz urna varredura de urn feixe Laser sobre 0

campo de medi9ao no plano de triangula9ao. (j padrao de deflexao e controlado com
precisao.

ro ~.. ·
i. T ,i



A imagem captada e projetada sobre 0 sensor de 2 hemisferios. Quando a
imagem se movimenta passando sobre 0 sensor, 0 sinal amplificado controla urn
rel6gio de tempo que relaciona a posi9ao do feixe. Atraves do tempo decorrido se
encontra a distancia desejada. Como a precisao de detec9ao do sensor de 2 hemisferios
e alta e a deflexao e hem controlada, alguns autores sustentam que esta configura9ao e
a que maior precisao gera, dentre os medidores por triangula9ao: MAILLET (1985),
KOEBNER (1984), BODLAJ e KLEMENT (1976). Precisoes da ordem de 1 mm em
distancias de 1 a 2 m sao obtidas.



o chamado "efeito Lateral" presente em fotodiodos foi descoberto na decada
de 30, contudo sua utilizayao somente foi compreendida durante a popularizayao dos
diodos e outros elementos semicondutores no inicio da decada de 60, pelo trabalho de
WALLMARK (1957).

A diferenya mais evidente entre este tipo de sensor e os outros ate agora
descritos se ref ere a sua forma construtiva. Na Figura 3.3-19 sao esquematizadas duas
formas tipicas para nas quais este sensor se apresenta.
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o sensor de efeito Lateral consiste em urn fotodiodo PIN como ja descrito ou
como urn fotodiodo Schottky, porem com os contatos do substrato inferior colocados
convenientemente nas extremidades opostas. A medida que urn f6ton atinge a
superficie superior, os portadores de carga produzidos sao separados na regiao de
deplexao, onde os "buracos" sao recombinados na superficie.



Os eIetrons, no entanto, agora possuem trajet6rias altemativas para seu fiuxo,
devido aos dois contatos existentes. A distribuiyao desta corrente se dli pela lei de
Ohm, visto que 0 substrato N age como se fosse urn resistor. Assim, a corrente
presente nos contatos e proporcional tanto a intensidade quanto a posiyao relativa
entre os contatos laterais e 0 ponto em que 0 "spot" lurninoso atinge a superficie
sensivel.

Is = 1
0

• sinh( a (L - S))
sinh(a L)

10 e a corrente total fotoinduzida

a parametro de decaimento caracteristico da regiao N, chamado de
parametro de Lucovsky

Pn resistividade do material N
K constante de Boltsman

Jd densidade de corrente do diodo
T temperatura em 0 Kelvin

Wn espesssura da regiao N

L,S dimens5es relativas do fotodiodo e da posiyao do feixe incidente

Para dispositivos desenhados apropriadamente, a tende a zero, transformando
a equayao ( 3-18) na aproximayao seguinte:

I = 1(1- S)sOL

S
1'_1 = 10 .• L

Assim, para urn sensor "ideal", a corrente que fiui nos contatos e funyao linear
da distfulcia entre 0 "spot" lurninoso e 0 respectivo contato.



Nos dispositivos "reais" todavia, esta fun~ao nao e perfeitamente linear. A
maioria dos sensores deste tipo apresentam linearidade de ± 0,5% somente numa
regiao centrada, que corresponde a ± 25% do tamanho total. Desta regiao ate cerca de
±75% do tamanho total, a linearidade vai para ±3,0%, chegando nas extremidades a
atingir ±5,0%. A razao principal deste fate e a nao uniformidade da resistividade Pn do
material.

Na Figura 3.3-20 sac mostradas algumas curvas tipicas das correntes parciais
Is e Is-l e os desvios tipicos de linearidade para um detector HAMAMATSU 83274:
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Resolu~oes tipicas da ordem de ±2,5Ilm podem ser obtidas com esses
sensores, como sera visto mais adiante.



No entanto, a caracteristica mais destacavel deste tipo de dispositivo e sua
capacidade de fomecer a informa9ao da posi9ao, independentemente do perfil ou
qualidade do "spot" incidente.

A corrente foto-gerada que flui pela camada resistiva pode ser interpretada
como sendo a somat6ria das contribui90es "individuais"de cada parte deste "spot",
baseada na sua intensidade e posi9ao na area ativa do sensor. Como a corrente total e
o resultado da integra9ao na area, em outras palavras, as correntes resultantes nos
contatos informam a posi9ao do "centr6ide" de intensidade media do "spot" incidente.

Em alguns casos, esta caracteristica permite simplifica90es 6pticas e
mecamcas significativas. E possivel por exemplo, trabalhar com "spot" fora de foco.
Assim, a inclina9ao do sensor com rela9ao ao feixe da imagem pode ser aproximada
visando obter alguma simplifica9ao mecamca.

Existem fotodiodos de efeito lateral de diversos formatos e configura90es,
porem podem ser subdivididos em dois tipos principais: aqueles de uma dimensao e
aqueles de duas dimensoes. Aqueles de urna dimensao sao os mais utilizados nos
medidores de distfulcia e servem para detetar 0 "spot" nurn eixo linear do dispositivo.
Aqueles de duas dimensoes possuem a capacidade de localizar na area deste a posi9ao
do "spot", fomecendo duas coordenadas. Sao mais utilizados em sistemas de aferi9ao
de alinhamento, guias em maquinas operatrizes e em alguns equipamentos ofuilmicos.
Estes modelos de 2 coordenadas nao serao detalhados aqui, recomendado-se as
referencias KELLY e NEMHAUSER(1973), LIGHT(1982), SCHUDA(1983).

Na Figura 3.3-21 e mostrado 0 circuito equivalente de urn sensor
unidimensional:
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Analogamente ao que foi descrito para 0 fotodiodo PIN, Ip e 0 gerador de
fotocorrente; Cj e a capacitfulcia da jun9ao; Rsh e a resistencia de perda e D urn diodo
ideal. 0 resistor Rp corresponde a urn divisor de corrente. Devido a Rp tais
dispositivos sao tambem conhecidos como sendo "potenciometros" resistivos
controlado por luz.



Os valores de sensibilidade radiante sao pr6ximos aos dos fotodiodos PIN bem
como os val ores tipicos de Rsh e Cj, principalmente para os dispositivos de grande
area sensivel. Assim, se pode concluir que os tempos de resposta do sensor sao
relativamente grandes.

A grande diferenya eletronica que existe entre os sensores de efeito lateral e
seus parentes PIN se refere ao myel de ruido presente.

o circuito equivalente para analise do ruido passa a ser 0 seguinte:

A maior diferenya em relayao aos fotodiodos PIN corresponde a existencia da
camada resistiva Rp,. Esta camada costuma apresentar valores de resistencia baixos,
devido a problemas construtivos relativos a necessidade de se manter linearidade de
resposta de posiyao.

A contribuiyao de ruido devido a camada Rp pode ser somada a contribuiyao
de Rsh e RZ e pode ser dada por:

~

4'k'T'11 fIh= -----
I R

c

lth ruido Johnson total

k Constante de Boltsman
T temperatura de operal(ao em OK

4f banda considerada de frequencia

Rc resistencia presente entre os contatos de saida

equivalente a :
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As outras contribuiyoes sao as mesmas consideradas anteriormente para os
diodos PIN, como por exemplo a proveniente da "corrente de escuro"



q carga do eletron

Id "corrente de escuro"

E aqui fica evidente a maior desvantagem que os fotodiodos do efeito lateral
apresentam com relayao aos outros sensores. Visando obter grande linearidade, a
resistencia inter-contatos Rp deve ter 0 menor valor possivel, fazendo com que 0 ruido
termico proveniente deste seja 0 predominante. Os valores tipicos de Rp variam de
lKQ ate 200 KQ. Comparado com os valores de Rsh de 107 a 1011 Q tipico dos
diodos PIN ou detetores de quadrante, e os valores de RZ entre 1 e 100MQ, fica
evidente que 0 gerador de ruido predominante passa a ser Rp.

o parametro NEP dos fotodiodos de efeito lateral costuma ser portanto, cerca
de lOa 1.000 vezes maior que 0 parametro NEP dos fotodiodos PIN. NEPs da ordem
d lOll 1013W/(R -1/2) - ,.e a z sac tlPICOS.

Como os ruidos presentes sac maiores, a faixa dinfunica de utilizayao tambem
se reduz quando comparada a fotodiodos PIN. Tipicamente esta apresenta valores da
ordem de 104 a 105.

A consequencia direta e que devido a este ruido, e devido ao efeito da luz
ambiente, criarem componentes perturbadoras, normalmente as potencias de
ilurninayao sac maiores nos detetores de distancia que usam tal sensor.

Mesmo apresentando urn mvel de ruido elevado, 0 sensor de efeito lateral
possui grande sensibilidade as variayoes de posiyao do "spot".

Para estimar 0 minimo deslocamento detectivel atraves da equayao( 3-21 ), se
deve calcular a variayao de corrente causada por urn deslocamento .1s.

L1 I = 2 .10• L1 s
L

o minimo deslocamento detectivel .1s corresponde aquele em que a variayao
M de corrente ocorrida nos extremos do sensor for igual aos ruidos presentes.

L1 I == I,

como a razao sinal/ruido (SIR) pode ser considerada IoIIt tem-se que:

LL1s==---
2·S I R



Como exemplo, considerando a sensibilidade do fotodiodo ao redor 0,6 A/W,
um sensor L8C-30D da UDT possui: L=30mm, Rp= 20m, NEP= 5xlO-13W/(Hz-1I2

).

8ubmetendo 0 sensor a uma amplificayao sintonizada com banda estreita ao redor de
200Hz, e um "spot" de potencia incidente tipica de 1 IlW, obtem-se como reso1m;ao
maxima ~O,11lm.

Este valor corresponde a resoluyao maxima que 0 dispositivo e capaz de
fomecer, dado a potencia 6ptica disponivel e uma determinada forma de amplificayao
que limite a banda de ruido presente. Indica 0 menor deslocamento que pode ser
detectado de um "spot" luminoso incidente sobre a superficie sensivel deste. Como ja
comentado, este valor nao e funyao do tamanho do "spot"em si, mas do tamanho do
sensor, do ruido presente tanto no sensor quanta na eletronica de pre-amplificayao, e
assim dependente da banda de frequencia desejada e do nivel de sinal presente.

Normalmente os fabricantes determinam algumas condiy5es tipicas ou ideais
de uso. Na tabela seguinte saD mostrados alguns valores tipicos para sensores da
HAMAMATSU.

Sensor Tamanho (mm) Resolu~ao Erro Posi~ao(p1m)
Maxima (p1m)

81543 3x1 0,2 ±15

81544 6x1 0,3 ±30

81545 12 xl 0,3 ±60

81352 33 x 2.5 7 ±125

Os valores foram obtidos considerando um "spot" de 0,20mm a 900nm e 21lW
de potencia 6ptica incidente, e principalmente 0 circuito recomendado de amplificayao
com banda de 10kHz. Estes valores saD tipicos nos medidores de distfulcia, usando 0

circuito de amplificayao esquematizado na Figura 3.3-24.

E importante notar que a precisao de uma medida nem sempre e expressa pela
resoluyao maxima. Nos sensores de posiyao por efeito lateral 0 termo "Erro de
detecyao de posi<;ao" exprime os valores praticos obtidos, dando uma ideia da
precisao do sensor. 0 "erro de detec<;ao de posi<;ao" e medido usando tambem 0

circuito da Figura 3.3-24. Urn ensaio e realizado incidindo-se um sinalluminoso sobre
a superficie do sensor, e os sinais de posiyao extraidos saD registrados. Usualmente a
posi<;ao real do ponto luminoso e plotado no eixo Y e os sinais captados no eixo X
conforme representado na Figura 3.3-23. 0 centro do sensor corresponde a abscissa
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Comprimento Total

Vma linha de referencia e ajustada de forma a unir 0 ponto B correspondente it.
posiyao a 1/3 entre a do comprimento maximo e a origem.

o termo "Erro de posiyao" corresponde it. diferenya maxima entre 0 sinal de
posiyao Ye 0 valor de X determinado pela curva de referencia, na Figura 3.3-23 0

termo corresponde ao segmento HE". Nas especificayoes de sensores 0 desvio
maximo HE" e representado para urna faixa de ate 75% do comprimento do sensor, a
partir do centro deste.

E ainda importante notar que:

• a resoluyao maxima depende de urna serie de fatores entre eles a potencia de
ilurninayao, 0 ruido nos amplificadores, a banda de passagem etc. Assim, muitas
vezes e possivel melhorar estes valores apelando para esquemas mais sofisticados
de amplificayao e reduyao de ruido.

• 0 erro de posicionamento depende de caracteristicas construtivas do dispositivo e
com frequencia pode ser reduzido pelo artificio de se efetuar urn procedimento de
calibrayao, armazenando e compensando 0 erro atraves de tabelas ou funyoes
corretoras.

Os fotodiodos de efeito lateral, por serem dispositivos essencialmente
"anal6gicos", necessitam de circuitos que possibilitem a manipulayao dos sinais
produzidos de forma conveniente.

Os circuitos ja descritos para 0 fotodiodos comuns bem como para os
fotodiodos de quadrante sao os mais simples e candidatos naturais it. utilizayao. Como
os sensores de efeito lateral possuem grandes dimensoes, e portanto, capacitancias
elevadas, 0 modo fotocondutivo e usado para obter ganhos de velocidade.

Na Figura 3.3-24 e mostrado urn circuito tipico:



Os amplificadores UI e U2 agem como amplificadores de "trans-impedancia"
gerando tensoes proporcionais as correntes "laterais" do fotodiodo. 0 amplificadores
U3 e U5 produzem a somatoria Ii. 0 amplificador U4 calcula a diferen~a M. Ambas
sao direcionadas para 0 circuito U6, divisor M / Ii. A principal razao para esta
disposi~ao esta relacionada com a necessidade de que a posi~ao obtida seja
independente da potencia lurninosa captada. Outra forma de anular a influencia de
varia~oes da intensidade captada e a utiliza~ao do sinal 1:1como regulador de ganho
dos amplificadores UI e U2, fazendo que 1:1seja sempre constante.

o circuito da Figura 3.3-24 e 0 mais comurn nos medidores de baixo custo. A
precisao do equipamento se baseia no aurnento da razao sinaVruido, e na cuidadosa
escolha do sensor e circuitos adjacentes. Normalmente, 0 fotodiodo trabalha no modo
fotocondutivo, aurnentando 0 ruido presente.

Infelizmente tal circuito sofre severas desvantagens. Por ser urn circuito de
acoplamento DC, a banda de passagem geralmente e grande, visando permitir que 0

equipamento apresente velocidade de resposta adequada. Devido a este acoplamento,
significativas amplifica~oes das tensoes de "offset" na entrada dos amplificadores
tambem ocorrem. Para complicar ainda mais, estas tensoes variam com a temperatura.
Estas tensoes agem como poderosas fontes de ruidos fazendo com que a precisao
global do circuito decaia.

Para compensar este efeito, urna solu~ao popular e 0 aurnento da potencia de
ilurnina~ao. Precisoes da ordem de 5% do fundo de escala sao obtidas desse modo.

Vma outra forma de minimizar 0 problema e pulsar a ilurnina~ao, descontando
o ruido produzido quando ela esta desligada. Este metodo e muito comurn quando de
utiliza Lasers pulsados. Urn circuito tipico e representado na Figura 3.3-25:
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o cora9ao do circuito corresponde ao "restaurador de niver' DC. Este age
como urn amostrador sincronizado.
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o circuito amostrador "A", e disparado pelo sinal FI, que e sincronizado com
o disparo do Laser. Assim, urna medida do sinal proveniente da ilurnina9ao e
registrada. 0 Laser enmo e desligado e 0 sinal F2 dispara a capta9ao de urna amostra
do sinal "B" "no escuro". Este sinal "escuro" contem os componentes ruidosos
presentes no circuito e ate mesmo aqueles provenientes da interferencia da luz
ambiente. Os sinais amostrados sao subtraidos, resultando nurn valor que, a principio,
somente depende da ilurnina9ao aplicada pelo Laser. Desta forma, 0 circuito fica
muito est:avel e preciso, sendo 0 metodo utilizado em alguns medidores KEYENCE e
MITUTOYO. Precis6es da ordem de 0, I a 0,3 % de fundo de escala sao obtidas.



o esquema de amplifica~ao da Figura 3.3-25 e muito popular, sendo que
alguns fabricantes de fotodiodos de efeito lateral comercializam m6dulos ou circuitos
prontos seguindo estas arquiteturas para determinadas aplica~oes. A HAMAMATSU por
exemplo, lan~ou em 1994 urn circuito integrado, H2476-01, que engloba todos os
blocos anteriores bem como alguns acess6rios nurn mesmo encapsulamento.

a circuito da Figura 3.3-25 constitui urn avan~o significativo, porem, por
trabalhar no regime pulsado, a banda de amplifica~aoe larga, nao explorando 0 limite
de resolu~ao do sensor. Melhores resultados saDobtidos quando 0 Laser e modulado
nurna certa frequencia e os amplificadores sintonizados em banda estreita. Na Figura
3.3-27 e mostrado 0 diagrama de blocos tipico.

Devido a amplifica~ao sintonizada, atraves dos amplificadores Al e A2, bem
como ao uso do retificador sincrono, a banda de passagem deste tipo de amplificador e
extremamente pequena. 0 limite da banda e fixado tendo em vista a velocidade de
resposta desejada para 0 sistema, tipicamente ao redor de 200Hz. Assim, precisoes de
ate 0,03% de fundo de escala saD obtidas. Infelizmente as frequencias devem ser
baixas devido aos atrasos diferenciados que as fotocorrentes laterais possuem,
dificultando 0 trabalho do retificador sincrono.

Retificador
Sincrono

.A!.. Positao
XI

Vma possibilidade curiosa deste circuito e utiliza~ao de vanas fontes
lurninosas para 0 mesmo sensor. Cada fonte e modulada em uma frequencia exclusiva.
Atraves da sele~ao da frequencia no retificador sincrono, e possivel determinar as
posi~oes de cada "spot" presente no sensor.



o fotodiodo de efeito lateral e sem duvida 0 sensor mais popular nos
medidores de distancia. Sensores de precisoes da ordem de 5% sac baratos, com
dimensoes que variam de 3 a 6mm. Com precisoes maiores, em tome de 0,5%, e/ou
comprimentos da ordem de 20 a 30mm, os sensores sac caros, e exigem esquemas de
amplifica9aOmais sofisticados devido principalmente aos grandes ruidos presentes.

Nos medidores de distancia os sensores de efeito lateral sac usados,
principalmente nos esquemas classicos de triangula9ao tais como aqueles
representados nas Figuras 2.3-3, 2.3-4 e 2.3-5 do capitulo 2.



As redes ou matrizes de detectores, como 0 proprio nome indica, SaDvastos
conjuntos de sensores discretos organizados em linha ou superficie, com mecanismos
que permitem a extra9ao da carga fotogerada de cada sensor individualmente. Existem
vanos tipos, sendo as mais comuns as "Matrizes de Fotodiodo" e os CCDs, da sigla
inglesa correspondente a "dispositivos acoplados por carga".

Aparentemente complexos e de baixa resolU9aO, estes sensores tern, nos
Ultimos anos, obtido ganhos de escala baixando sensivelmente seus custos. Esses
ganhos SaDprovenientes da populariza9ao das maquinas de FAX e camaras de video
domestico. Com os ganhos de escala e 0 surgimento de circuitos dedicados de suporte,
bem como 0 aurnento da resolu9aO, a literatura especializada tern especulado 0 seu uso
em medidores de distancia.

No proximo item SaD apresentadas as caracteristicas mais importantes, sem
efetuar, entretanto, urn aprofundamento teorico. A discussao e limitada aos sensores
unidimensionais por serem os mais uteis para os medidores de distancia. Uma
discussao aprofundada do assunto pode ser encontrada nas referencias HOBSON (1978)
e Ross (1979).

As matrizes de fotodiodos em geral SaDcompostas por uma serie de fotodiodos
ligados a urna saida comurn. Na Figura 3.3-28 e apresentado 0 circuito bcisico:

Clock
Start Registrador de Deslocamento

A luz e captada pelos fotodiodos "Phi", e a carga eletr6nica resultante e
armazenada no capacitores "Ci". as fotodiodos sao, nonnalmente, em nu.mero de 64
ate 10.000 com dimensoes de ate 2,51lm cada. Cada elemento fotosensivel e chamado
de "pixel". Urn circuito digital, correspondente a urn registrador de deslocamento, liga
os transistores "FET;" individualmente, fazendo com que a carga contida em "C(
escoe pela saida comurn.



A medida que os pulsos de "clock" sao fomecidos ao registrador de
deslocamento, sucessivamente as cargas dos fotodiodos sao colocadas na saida. Um
pulso de "Start" reinicia 0 processo pelo primeiro.

a tempo de carga dos capacitores e, portanto, dependente do tempo decorrido
durante uma "varredura" completa de todos os elementos. Este periodo e chamado de
tempo de integra~ao. Assim, quanto maior 0 tempo de "varredura", mais carga e
acumulada, permitindo que niveis luminosos bem pequenos sejam registrados.

Com 0 intuito de simplificar a estrutura do dispositivo e aproveitar certas
propriedades de aprisionamento de cargas, surgiram em 1970 os dispositivos
"acoplados por cargas", CCD.

Na Figura 3.3-29 e mostrada a estrutura fundamental deste dispositivo:

Basicamente, a estrutura corresponde a urn capacitor "MaS", de "Metal Oxide
Semiconductor". Urn eletrodo metalico e colocado sobre uma camada isolante
produzida sobre urn bloco semicondutor. Quando uma voltagem e aplicada entre 0

eletrodo e 0 substrato, uma regiao de deplexao e formada na vizinhan~a da regiao
isolante, criando urna barreira de potencial. Esta barreira aprisiona as cargas
temporariamente. A partir deste principio, e possivel entender 0 funcionamento do
registrador de deslocamento por carga acoplada.

No bloco semicondutor da Figura 3.3-30 sao colocados vanos eletrodos, sendo
que eletricamente sao conectados em tres sinais distintos.
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De forma simplificada, 0 processo e 0 seguinte: quando 0 sinal <I>1 esta ligado
sozinho, a carga se concentra sobre 0 eletrodo 1. Em seguida, a medida que <1>2
tambem e acionado, a carga aprisionada se distribui entre os dois eletrodos 1 e 2. A
medida que 0 sinal <I>1 decresce, a carga remanescente e empurrada para 0 eletrodo 2,
onde, ao final do ciclo, toda a carga que anteriormente estava sobre 0 eletrodo 1 se
transfere para 0 eletrodo 2. 0 mesmo ocorre ao eletrodo 3 a medida que 0 sinal <1>3
atua.

Desta forma, 0 CCD age como se fosse urn "registrador de deslocamento
anal6gico". Com a adequada escolha dos materiais, as celulas MOS podem ser
iluminadas, gerando a carga proporcional a intensidade lurninosa presente no local.
Atraves do deslocamento, as cargas sao sucessivamente transferidas a saida.

Assim, pode-se concluir que urn sensor CCD de imagem transforma urn
padrao espacial de distribui'Yao lurninosa, nurn padrao temporal sucessivo de cargas
eletricas.

Urn sensor de imagem CCD e constituido usualmente de tres regi5es distintas:
a regiao foto-sensivel, a regiao de transferencia e 0 circuito de saida.

A regiao foto-sensivel converte a energia lurninosa em carga temporariamente
armazenada nas barreiras de potencial, determinadas pela geometria e materiais da
composi'Yao da celula. 0 circuito equivalente corresponde ao circuito da Figura 3.3-
31 :



A regii'io corresponde, aproximadamente, a urn fotodiodo acoplado a urn
capacitor MOS e urna chave. A energia lurninosa e convertida em carga e armazenada
no capacitor ate 0 momento em que urn sinal de comando fecha a chave, escoando a
carga acurnulada para a regiao de transferencia CCD. A sensibilidade dos fotodiodos
de urn sensor CCD e similar aquela de urn fotodiodo normal. No entanto, devido a
estrutura intema e aos materiais adotados na regiao foto-sensivel do dispositivo,
normalmente os sensores CCD apresentam resposta espectral diferente dos fotodiodos
PIN. Na Figura 3.3-32 e indicada a resposta espectral do sensor TCD142D

E importante frisar que a conversao dos f6tons em pares e16trons-buracos
ocorre no material a urn profundidade proporcional ao seu comprimento de onda. A
medida que 0 comprimento de onda aurnenta, mais profundamente 0 f6ton penetra,
antes de ser convertido e capturado pelas celulas discretas. Assim, este par gerado por
f6tons de comprimento de onda grande, podem deixar de ser capturados,
transformando-se em elementos pertubadores, ou ruidoso Portanto, expor urn CCD a
intensos fluxos lurninosos na regiao do infra-vermelho, mesmo nao sendo sensivel a
esta faixa, nao e recomendavel, pela diminuiyao da razao sinaIlruido resultante.
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A regiao de transferencia tern a fun~ao de transmitir em sequencia as cargas
provenientes da regiao foto-sensivel, ate a saida. Ao inves de 3 fases, normalmente
sao usadas apenas duas, devido a convenientes estruturas auxiliares construidas na
regiao de transferencia, de forma que 0 fluxo da Carga tenha uma dire~ao preferencial
HOBSON (1978), LUXON e PARKER(1985). 0 esquema simplificado do conjunto esta
apresentado na Figura 3.3-33:

_I Inl I~I~I~I
J 1 l J J SHj_u j uuj- j- j Pulso de Transferencia

~1

~2
Pulsos de Oeslocamento

Registrador de
Oeslocamento CCO

:OG
i Chave da Saida

~

;7Chave
! 1Reset

Saida
R

A propor~ao que as cargas sao deslocadas do CCD ate a saida, 0 "output gate"
e acionado, carregando 0 capacitor "Q". Este capacitor excita um circuito
amplificador, montado na configura~ao de "seguidor". Esta configura~ao se resume
em isolar 0 capacitor da saida de baixa impedancia. Para que este capacitor seja capaz
de amostrar 0 proximo sinal proveniente do CCD, e necessano "esvazia-Io" atraves do
"reset gate", pelo sinal "RS" aplicado. A finalidade do resistor "R" na saida e
transformar 0 sinal de carga presente no capacitor "Q" em sinal de voltagem.

Na Figura 3.3-35 esta representada a sequencia tipica:
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Por ser urn componente hibrido, contendo aIem das partes foto-sensiveis,
circuitos de transferencia e pre-amplificayao, 0 sensor de imagem CCD exige
cuidadoso estudo de suas caracteristicas.

A sensibilidade lurninosa do CCD, corresponde a capacidade de gerar cargas
eIetricas para urna dada intensidade luminosa. Como normalmente os CCDs SaD
usados para captar imagem, as unidades apresentadas correspondem aquelas usadas
em fotometria, ao inves de unidades Radiometricas. Na Figura 3.3-36 e mostrada a
caracteristica de sensibilidade ao iluminamento (lux) do CCD TCD142D da Toshiba,
e tambem uma curva de conversao para a unidade de irradiancia IlW/cm2.
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Observar que a sensibilidade depende do tempo de integrayao, ou tempo de
varredura utilizado.

Como a intensidade do sinal corresponde aquela na saida do pre-amplificador,
normalmente e expressada em Volts. Dai se conclui outra caracteristica importante: a
capacidade maxima de irradiancia que produz a saturayao na saida. A Figura 3.3-37
mostra urna curva tipica para determinado tempo de integrayao.

Observar que a inclinayao da curva corresponde a sensibilidade para urn
determinado tempo de integrayao. 0 valor "B" corresponde a tensao presente quando
da ausencia do sinallurninoso, correspondendo ao sinal equivalente ao "escuro". Ao
atingir urn valor "Vmax" a tensao de saida passa a ser constante, e chamada de tensao
de saturayao.



E importante frisar que apesar da saida estar saturada, a foto-conversao
permanece, e se a irradiancia continuar aumentando, pode chegar a um ponto em os
capacitores que armazenam a carga nao mais suportem, "vazando" para os vizinhos.

Esta carga excedente uma vez espalhada pelo dispositivo nao e eliminada
imediatamente, mesmo que a irradiancia volte a niveis ideais. Assim, uma vez
saturado, 0 sensor nao mais informa de modo confiavel a condiyao de irradiancia
presente.

o nivel de irradiancia, portanto, deve ser cuidadosamente escolhido, bem
como os tempos de varredura ou integrayao de forma a evitar os efeitos de saturayao.
Alguns CCDs, no entanto, possuem dispositivos auxiliares de "anti-ofuscamento", que
diminuem estes, e outros efeitos nocivos, as expensas de custo. 0 controle da
irradiancia pode ser realizado, como ja visto, pelo controle da potencia de iluminayao,
ajuste da abertura da lente captadora e, no caso, variayao do tempo de integrayao.

o ponto "B" na curva da Figura 3.3-37 corresponde ao sinal presente na saida
quando 0 dispositivo nao recebe nenhuma irradiayao, ou seja, quando esta no escuro.
Este sinal e chamado de "dark signal" e possui duas fontes, a primeira corresponde ao
sinal de ruido gerado no fotodiodo e capacitor de armazenamento; 0 segundo
ocorrendo na regiao de transferencia do CCD. Ambos dependem da temperatura e
mais importante, do tempo de integrayao adotado. A Figura 3.3-38 mostra a tensao
correspondente no sinal do escuro, presente na saida para um determinado tempo de
integrayao. Observar a tendencia de dobrar 0 sinal de escuro, a cada aumento de 8°C
na temperatura.
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o gratico da Figura 3.3-39 mostra a razao entre 0 maximo sinal de saida e 0

sinal de escuro, em fun9ao do tempo de integra9ao e da temperatura.
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Este gnifico contem uma informa9ao muito importante para utiliza9ao
eficiente dos sensores CCDs. A medida que 0 tempo de integra9ao diminui, a
capacidade do sensor de lidar com uma imagem com grandes varia90es de intensidade
aumenta; visto que 0 limite inferior corresponde ao nivel do sinal de escuro, e 0

superior ao mvel de satura9ao.

A faixa dinamica do CCD e definida como sendo a razao entre 0 maximo valor
da tensao de "satura9ao", Vsat, e 0 minimo valor da tensao "sinal de escuro", Vdarlv
estando geralmente entre 600 e 1.500.

Os maximos valores da faixa dinamica sac obtidos para os menores tempos de
integra9ao, que por sua vez impoem um nivel de irradiancia conveniente para
utiliza9ao. Assim, novamente se verifica a necessidade de escolher um ponto ideal de
utiliza9ao do sensor, dependendo das condi90es de contomo presentes.

Conforme um sinal luminoso e transferido do fotodiodo para 0 registrador de
deslocamento, e a partir dai, sendo deslocado ate a saida, perdas podem ocorrer,
deixando nas celu1as vizinhas "restos de carga". Normalmente, 0 termo "eficiencia do
deslocamento" se refere a perda que urn sinal sofre ao percorrer todo 0 registrador,
sendo tambem uma medida do "rastro" de carga deixado nas celulas imediatamente
anteriores. Valores tipicos se encontram ao redor de 92% para 2.048 celulas.



Qa Qi

~n
Transfelincia

~ Inici.

-
Fim

I· 2048 celulas
,I

Eficiencia da Transferencia = Qa %
Qa+Qb

Outro fator importante, em certas aplicayoes, se refere a uniformidade de
resposta dos fotodetectores. Devido as dispersoes e tolerancias de fabricayao,
habitualmente os fotosensores nlio possuem respostas iguais. 0 termo PRNU de
"Photo Response Non-Uniformity" e urna medida desta nao uniformidade. Variayoes
em tomo de ate 10% podem ocorrer em caso extremos, devido as imperfeiyoes do
material, riscos nas janelas etc.

A Resoluyao de urn sensor CCD corresponde a capacidade dele discenir
detalhes ou variayoes locais de intensidade presentes. Cada fotosensor, ou pixel, por
ser fisicamente separado do vizinho, impoe a condiyao de que a maxima resoluyao
obtenivel corresponde a esta separayao. Infelizmente, devido a dispersao de eletrons
dentro do material foto-sensivel e outros fatores construtivos, dificilmente urn pixel
atinge extremo contraste com relaylioao seu vizinho.

Sinal Luminoso ~
de Entrada 1WfH//R7RWU

pixels= IIIIII
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Na Figura 3.3-41 e esquematizado este efeito. Os padroes (a), (b) e (c) sao
projetados sobre 0 sensor. 0 sinal de saida e mostrado. A medida que 0 padrao de
imagem afina, ou seja, aurnenta sua frequencia espacial, menor e 0 contraste obtido
pelo sensor de imagem.



o termo MTF, de "Modulation Tranfer Function" mede a razao segundo a qual
urn sinal de controle "branco e preto" e representado na saida do dispositivo. E urna
medida da frequencia espacial atingivel com certo contraste.

E importante notar que 0 MTF de urn sistema corresponde ao MTF do sensor,
bem como ao MTF da lente captadora conjugada.

Se, por exemplo, a imagem original possui a distribuiyao retangular, apos
passar pela lente captadora sofre urna distoryao "ou filtragem" e depois dessa atinge 0

sensor, onde novamente e atenuada.
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o MTF de urn sensor CCD e dependente do comprimento de onda da luz
incidente. A proporyao que 0 comprimento de onda aurnenta, mais profundamente 0

foton penetra na materia antes de ser convertido em eletron, aurnentando assim a
probabilidade de se dispersar nos pixels vizinhos.

Na Figura 3.3-43 e apresentado 0 MTF de urn sensor Toshiba TCD142D.
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Note que na frequencia maxima, que corresponde a separayao inter-pixels, 0

maximo contraste obtenivel e cerca de 60%.

o uso dos CCDs nos medidores de distancias e recente. Por muito tempo a
resoluyao maxima e 0 custo deste dispositivos nao os tomavam interessantes,
principal mente quando comparados aos fotodiodos de efeito lateral.

Todavia, nos ultimos anos, devido a popularizayao de "scanners", maquinas de
Fac-Simile e camaras de video domesticas, seus custos baixaram significativamente.

Atualmente sao encontrados sensores de 2.048,5.000 e ate 10.000 pontos, com
pixels de ate 2.5~m, sendo disponiveis a preyos menores que os fotodiodos de efeito
lateral de dimensoes pr6ximas.

Sua utilizayao nos medidores e extremamente simples. Na saida do CCD sao
colocados urn amplificador e urn comparador de nivel arbitrario. Urn gerador de
padrao temporal produz as ondas necessarias a conduyao da 16gica do Registrador de
Deslocamento do CCD. Estes geradores podem ser constituidos por circuitos
dedicados, tambem fomecidos pelo fabricante do sensor, ou mesmo atraves de uma
mem6ria onde 0 padrao e gravado.



Urn contador mede 0 nfunero de pixels decorrido entre 0 inicio de urna
varredura e a ocorrencia da imagem de intensidade acima da selecionada, proveniente
do "Spot". 0 nfunero captado corresponde ao nfunero do primeiro pixel ilurninado
pelo "spot". Obtem-se desse modo a posiyao da imagem que, por triangulayao,
indicara a posiyao do objeto. Toda esta eletronica e simples e por ser eminentemente
"digital", simplifica a concepyao geral do conjunto. A existencia de Circuitos
Integrados dedicados, que incluem a eletronica de amplificayao e controle do CCD,
todos agrupados num mesmo encapsulamento, contribui para que este tipo de sensor
seja considerado no desenho de urn medidor.

Dutra importante caracteristica deste sensor e a capacidade de operar com
vanos "spots" incidentes sobre 0 mesmo sensor. Esta caracteristica e essencial, por
exemplo, para medir a espessura de materiais transparentes como 0 vidro.

Atraves de processamento e possivel aplicar rotinas de tratamento de imagens
captadas pelo sensor. Tal fato permite que este tratamento filtre interferencias, falsas
imagens, possibilitando seu uso quando 0 ambiente contem luz de grande intensidade.

No capitulo 4 e apresentado urn desenho de medidor usando este tipo de
sensor.



Foram discutidos os principais tipos de sensores utilizados nos Medidores de
Distancia por Triangula<;ao. Ficou evidente que a escolha de um determinado tipo,
deve ser baseada em algumas caracteristicas que sejam priopritarias para 0 medidor
que esUl sendo desenhado.

Caso 0 Medidor de Distancia seja utilizado somente na detec<;ao da presen<;a
de uma superficie, dentro de uma faixa de distancias, 0 sensor mais indicado e 0

Fotodiodo comum. Este sensor pode ser usado com ou sem mascara e seus circuitos
saD simples e eficazes.

Caso 0 medidor necessite detectar a presen<;a da superficie somente num
determinado ponto e com grande precisao, 0 usa de sensores de 2 hemisferios (ou
quadrantes) e 0 mais recomendado. Os chamados "Apalpadores Opticos" apresentam
precisoes na ordem de O,IJ.lm em distancias de 100mm.

la para os Medidores de Distancia onde e necessaria a medi<;ao de
deslocamentos ou posi<;oes absolutas, a escolha do tipo de sensor depende de mais
alguns fatores. A decisao de usa entre Fotodiodos de Efeito Lateral (FEL) e os
sensores discretos tipo CCD, deve ser tomada com base nas vantagens relativas que se
apresentam para um modelo especifico de medidor. Na Tabela 3.3-2 seguinte saD
mostradas as caracteristicas principais entre 2 FELs e 2 CCDs, extraidas dos catalogos
dos fabricantes.

Sensor Toshiba Toshiba Hamamatsu Hamamatsu
TCD142D TCD1500C 81352 S3932

Tipo CCD CCD FEL FEL

Comprimento 28,6mm 37,4mm 34,Omm 12,Omm
da Area (2048x 14J.lm) (5340x7Jlm)
Sensivel

Resolu~ao 14Jlm 7J.lm 7Jlm O.3J.lm
Maxima

(2048 pontos) (5340 pontos) (-4857 (- 40000
pontos) pontos)

Erro de <14J.lm <7J.lm 125Jlm (tip.) 60J.lm (tip.)
Linearidade 500J.lm(max.) 240Jlm(max.)«0,05%) «0,02%)

(0,3%-1,4%) (0,5%-2,0%)

Faixa 1.500 1.500 104_10' 104-10:>
Dinamica

Tabela 3.3-2) Compararrao entre Sensores CCDs e Fotodiodos de Efeito Lateral na Utilizarrao em Medidores de
Distancia



AS valores das resolu90es maximas, no caso dos CCDs, correspondem ao
tamanho do sensor discreto ou "pixel". la as resolu90es dos FELs correspondem ao
limite te6rico, baseado nos niveis de ruido tipicos e com potencias de ilurnina9ao
ideais, bem como no metodo de amplifica9ao recomendado. Como esperado as
resolu90es dos FELs sao melhores que as resolu90es dos CCDs, e tambem sao
melhores quanto menores sao as areas sensiveis.

No erro de linearidade ocorre 0 oposto. Como os CCDs sao produzidos usando
as tecnicas de Foto-Litografia utilizadas na constru9ao de Circuitos Integrados, os
erros de Linearidade sao extremamente pequenos. As celulas fotosensiveis ou
"pixels", sao precisamente gravados no bloco de silicio, sendo a (mica manifesta9ao
de nao-linearidade aquela devido it diferen9a de sensibilidade. Assim, a principio, se
pode assurnir que 0 erro de linearidade maximo corresponde it resolu9ao maxima.

la os FELs sao prejudicados neste aspecto, devido as tolerancias e varia90es
das camadas fotocondutoras e resistivas. Os erros de linearidade chegam a ser grandes
comprometendo seriamente os ganhos obtidos pela resolu9ao superior deste
dispositivo. Tal fato obriga 0 "mapeamento" dos erros em cada unidade utilizada,
atraves de urn cuidadoso processo de calibra9ao. Este mapa de erro deve ser gravado
no equipamento para ser usado como variavel de compensa9ao. Infelizmente, tais
desvios sofrem varia90es com a temperatura, complicando a execu9ao desta
compensa9ao.

A faixa dinamica dos CCDs sao menores que a faixa dos FELs, obrigando 0

uso de controladores de potencia de ilurnina9aomais acurados.

Como consequencia de todos estes fatores, a escolha entre CCDs e FELs pode
ser resumida como a seguir:

• Quando a precisao requerida nao e grande, os FELs sao indicados. Quando a
corre9ao de linearidade nao e necessaria, e possivel a obten9ao de urn sinal
anal6gico proporcional it distancia com relativa facilidade. Esta estrategia e comum
em medidores de baixo custo, com precisao entre 5% e 0,5% de fundo de escala,
na medi9ao de deslocamentos de ate 10mm.

• Quando se requer precisoes maiores, em pequenos deslocamentos, a corre9ao da
linearidade e necessaria, obrigando 0 uso de sistemas eletronicos de processamento
mais sofisticados. 0 uso de microprocessadores e sistemas numericos para
armazenamento e corre9ao de tais erros sao comuns. Para que esta estrategia seja
vantajosa, FELs de pequenas dimensoes sao recomendados, explorando as
resolu90es superiores destes. Porem, como sera discutido nos capitulos seguintes,
as lentes captadoras podem induzir a erros adicionais. Para minimizar tais erros,
recomenda-se que as lentes sejam desenhadas para serem utilizadas em
"conjugados finitos". Este termo significa aproximadamente, que a distancia entre
o objeto e a lente seja similar a distancia da lente e 0 sensor de imagem. Assim,
como 0 sensor possui pequenas dimensoes, 0 campo de medi9ao tambem sera
pequeno. Resurnindo, quando se deseja medir pequenos deslocamentos com
precisao, os FELs de dimensoes reduzidas sao os indicados. Precisoes tipicas de
0,5% ate 0,05% de fundo de escala podem ser obtidas.



• Quando se necessita de campos de medi~ao grandes e com precisao elevada, os
CCDs levam vantagem. A Resolu~ao maxima, bem como a Linearidade elevada
simplificam 0 processamento eletronico e tambem a calibra~ao.Precisoes de 0,2%
ate 0,01% de Fundo de Escala podem ser obtidas. Notar que mesmo que se use
6pticas com magnifica~oes elevadas visando "comprimir" urn campo grande sobre
e urn sensor FEL de pequenas dimensoes, nao se atinge facilmente a linearidade
dos CCDs. Magnifica~oes elevadas significam normalmente aberra~oes 6pticas
tambem consideniveis , e assim perda de resolu~ao e erros de linearidade a serem
corrigidos.



3.4 Radiometria e Influencias das Superficies
A maioria dos Medidores de Distancia ate agora descritos partem do principio

de iluminar 0 alvo atraves de luz Laser ou outras fontes luminosas adequadas. A luz
refletida pelo alvo e captada, para dai ser extraida a informayao da distancia desejada.
Para que esta informayao tenha confiabilidade, 0 sinal proveniente da iluminayao do
alvo deve possuir intensidade suficiente para permitir uma manipulayao conveniente.

E importante diferenciar a Radiometria da Fotometria. A Radiometria se refere
it. medida da radiayao luminosa. A Fotometria tambem se refere it. medida da radiayao
lurninosa, porem para 0 caso particular em que 0 olho humano e 0 detector. Fica assim
implicito que existe uma curva-resposta de sensibilidade aplicada. Por exemplo 1
Watt (fluxo radiometrico) a 555nm equivale a 680 lUmens (fluxo fotometrico); 1 Watt
a 670nm equivale a 68 lUmens devido a curva de sensibilidade tipica do olho humano.
O'SHEA (1985).

Na discussao que se segue sao expostos os principais conceitos necessarios it.
previsao da quantidade de luz disponivel para a detecyao da distancia de urn alvo.

A maioria dos metodos apresentados para a mediyao de distancia segue 0

diagrama esquematico indicado na Figura 3.4-1 a seguir.

'i:~

~Sensor

Vma fonte luminosa, comurnente um Laser, produz um feixe luminoso
colimado atraves do conjunto de lentes apropriadas. 0 feixe incide sobre 0 alvo
produzindo urn ponto luminoso que espalha a luz, sendo uma parte desta coletada pelo
conjunto de lentes captadoras. Este conjunto de lentes condensa a radiayao captada
sobre 0 sensor de imagem adotado.



A forma que a energia luminosa incidente e espalhada pela superficie e motivo
de estudos detalhados. As superficies possuem as mais variadas caracteristicas de
refletfulcia. Superficies como metais polidos ou vidros possuem refletfulcia
predominantemente "especular", obedecendo as leis de reflexao, como representado
na Figura 3.4-2.

Feixe Incidente ~Feixe Refletido
8. 8
I r

8i = 8r

Outras superficies, como papel, nao possuem reflexao especular, sendo a
refletfulcia predominantemente difusa, espalhando a luz incidente sobre 0 hemisferio
de incidencia.

Fein Incidente ~ / L6bulo de Espalhamento

Luz Espalhada

Algumas superficies tais como metais laminados e phisticos, possuem
refletfulcia de caracteristicas "mistas", apresentando comportamento tanto difuso
quanta especular, combinados.

F,mln,ld,nte ~.~ •• ,~ LuzRoftoti••• 81 ~ 8,
~ I r

Parcela LuzEspalhada

Uma frequente hip6tese adotada para os casos de refletancia eminentemente
difusa e considerar a superficie como possuindo caracteristica "Lambertiana".



Vma superficie "Lambertiana" apresenta a seguinte caracteristica: 0 fluxo
luminoso refletido por unidade de angulo s6lido e proporcional ao cosseno do angulo
entre a direl(aode interesse e a normal a superficie.

Feixe Incidente

IM".>~:~>~'d.I~" •••

LuzEspa

Vma superficie dita "Lambertiana" corresponde a urn difusor ideal, chamado
de "Isotr6pico". Vma superficie Lambertiana possui urna serie de caracteristicas
destacaveis, entre elas a propriedade de apresentar 0 "brilho" ou "radiancia" constante,
independentemente do angulo de observal(ao. O'SHEA (1985). Apesar de algumas
superficies tais como papel, neve, areia, etc exibirem comportamento "quase"
Lambertiano, a maioria das superficies apresentam comportamento pr6prio, sendo
dificil a sua previsao te6rica. No entanto, 0 uso do conceito de superficie Lambertiana
e util para se encontrar a "equal(ao de ligal(ao". Esta equal(ao relaciona a potencia
6ptica disponivel, dada a potencia emitida sobre 0 alvo, e as caracteristicas
geometricas do conjunto. Esta equal(aopermite preyer a energia lurninosa necessaria,
ou mesmo a energia disponivel para urn sensor de imagem trabalhar eficientemente
numa configural(aode medidor de distancia.

Para encontrar a equal(aoque exprime a radiometria do sistema sera adotado 0

esquema da Figura 3.4-6.

j'\
\Sensor 0__'

A r Area de Cap1a~o

Area lIuminada
~ o--..Ai



o feixe Laser de potencia P incide sobre 0 alvo formando sobre este numa area
iluminadaAi. 0 angulo de incidencia com rela9ao it normal da superficie e (Ji.

Considerando que a ilumina9ao e efetuada na normal it superficie, enta~ (JJ =

Assumindo, por simplifica9ao, que a superficie e Lambertiana, a radiancia L
(fluxo espalhado por unidade de area da fonte por unidade de angulo s6lido) pode se
expressa por:

p p PL=-·E=-·-'
TC TC Ai

o termo plTC e resultante da propriedade de uma superficie Lambertiana, que
assume que a radiancia independe do angulo de observa9ao. 0 fator p corresponde a
um indice de "perda", entre 0 e 1, com rela9ao a uma superficie ideal.

Vma interpreta9ao para 0 termo plTC e que 0 fluxo incidente e espalhado por
um semi-hemisferio de 1t estereo-radianos.( Obs.: se nao for Lambertiano 21t).

Dado um sensor colocado num angulo de observa9ao (Jr, e que este eixo de
observa9ao esta contido no mesmo plano do feixe de incidencia, podemos considerar
que a intensidade (fluxo por unidade de angulo s6lido) e igual a radiancia vezes a area
projetada de emissao.

PJ = - .p .COS (J
TC' r

A equa9ao ( 3-31) e mais conhecida por "Lei de Lambert". Assim, 0 sinal
presente no sensor e proporcional ao angulo s6lido de capta9ao.

p = Ar . P .p .COS (J
r d2 TC' r

Ar area da pupila de entrada da lente de capta9ao.

d distancia entre 0 ponto iluminado e a lente de capta9ao.

A equa9ao ( 3-32) pode ser reescrita e ampliada para a seguinte:



P =P·r .Ar•r ·r
r I I d2 r d

'tt fator perda da 6ptica do colimador.

'tr fator perda da 6ptica do captador
Ar/d2 Angulo s61ido da 6ptica de capta9ao

rd Fator refletfulcia direcional difusa da superficie, sendo que

para uma superficie Lambertiana:

rd = p ·cosOr
11:

Assim, dada uma potencia de emissao e a geometria da 6ptica de capta9ao e
possivel prever a energia captada, e portanto, 0 desenho das etapas eletronicas de
amplifica9ao e controle.

o fator 'tt estima a perda de potencia causada pela 6ptica de colima9ao do
feixe Laser. Para Laser de HeNe, com 6ptica de boa qualidade, 0 fator 'tt fica ao redor
de 0,99. Para Lasers semicondutores, devido a necessaria corre9ao de sua grande
divergencia, fatores 'tt ao redor de 0,70 sao comuns, atingindo cerca de 0,90 para
colimadores de boa qualidade e grande abertura.

o fator 'tr estima a perda que ocorre nas lentes captadoras. Normalmente sobre
a lente sao colocados filtros 6pticos com 0 objetivo de bloquear a luz captada que nao
perten9a ao Laser emissor. Para isto sac usados filtros "passa faixa" 6pticos.
Infelizmente tais filtros possuem uma perda na faixa de passagem que nao e
desprezivel. As perdas tanto devido a este filtro quanta as lentes captadoras, somadas,
imprimem ao termo 'tr valores ao redor de 0,7-0,8. Deve-se sempre colocar filmes
anti-refletores sobre as lentes.

o fator rd, refletfulcia direcional, e uma maneira de descrever a forma que a
luz e espalhada pela superficie que esta sendo iluminada. Este fator leva em conta a
perda p, e 0 formate da distribui9ao cosS/n. Infelizmente, poucas superficies
apresentam estas caracteristicas sendo assim dificil a previsao te6rica da refletfulcia
para um material especifico. Portanto, a forma mais pratica de se resolver a questao e
o levantamento empirico dessas caracteristicas.



Visto que urna superficie de caracteristicas Lambertianas, e de dificil
ocorrencia natural, torna-se indispensavel determinar urn metodo para se estimar a
refletfulcia direcional da superficie, visando obter 0 equilibrio radiometrico necessario
ao born funcionamento do medidor de distancia.

As superficies mais comuns no emprego dos medidores de distancia
geralmente apresentam comportamento "misto", ou seja, apresentam comportamento
difuso misturado a urn especular, tais como os metais. Outras superficie apresentam
comportamento "quase" Lambertiano, divergindo somente em alguns angulos de
visada, como por exemplo, 0 papel branco.

Urn equacionamento te6rico que cubra todos estes comportamentos seria de
dificil concep<;ao, e pouco pratico.

Assim, normalmente, definida a superficie sobre a qual 0 medidor ira
trabalhar, executa-se urn ensaio incidindo sobre esta superficie urn Laser conhecido,
no angulo e distancia desejada, medindo-se entao a potencia de retorno. Este processo
empirico e rapido e pode fornecer urna boa estimativa radiometrica.

Com 0 intuito de auxiliar 0 desenho de urn medidor, varias superficies foram
estudadas atraves de urn "refleto-goniometro", como descrito a seguir. Na Figura 3.4-7
e indicado 0 dispositivo.

Amostra do Material
Feixe Luminoso InCidente\ \

Laser + Colimador \

e
A ,/ r
Angulo de Visada

Ar
Captador

Urn Laser de potencia conhecida e ajustado de forma a incidir urn feixe na
normal a superficie que esta sendo estudada. Urn "fluximetro" lurninoso e colocado
em urn dispositivo mecanico, sendo capaz de cobrir angulos de 0° a 90° com rela<;ao a
normal a superficie.

Conhecendo-se a distancia d, a area da capta<;aoAr, 0 angulo de visada 8r, e a
potencia util de emissao P , pode-se levantar urna curva de R em fun<;ao de 8r, atraves
da equa<;ao ( 3-33).



Para estimar os fatores de perda 'tt e 'tr e ao mesmo tempo calibrar 0 fluximetro
no sistema da Figura 3.4-7, foi utilizado urn material padronizado como referencia.
Este material foi preparado segundo a norma ASTM E259. Resurnidamente, consta de
procedimentos para a confecyao de pastilhas de sulfato de bano, que apresentam 0

coeficiente de refletancia p igual aI, ou seja urn material Lambertiano ideal.

o refleto-goniometro da Figura 3.4-7 foi submetido a esta referencia e 0

resultado esta apresentado no Apendice III. Com 0 sistema calibrado, diversos
materiais foram ensaiados. As curvas obtidas para alguns materiais estiio indicadas na
Figura 3.4-8.

Estas curvas podem ser utilizadas para 0 desenho de urn medidor. Sabendo-se
o angulo do eixo 6ptico de captayao Or , e de posse das curvas caracteristicas da
refletancia, e possivel estimar de potencia 6ptica coletada. Um exemplo pnitico e
descrito no capitulo 4.
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No Apendice IV e apresentado urna serie curvas de refletancia para vanos
materiais de uso industrial. Pelas curvas apresentadas se observa que as refletancias
variam bastante de acordo com 0 tipo e condiyao do material. Assim, algumas
conclus6es podem ser obtidas:

• Dentre os vanos materiais estudados observa-se que a refletancia apresenta uma
faixa de variayao da ordem de aproximadamente 104. Portanto, 0 circuito
eletronico de amplificayao e processamento deve ser capaz de cobrir esta faixa ou
possuir algurna forma de ajuste visando a sua adequayaoa superficie escolhida.



• Em certos materiais, a variayao de refletancia com angulo de visada e grande. Isso
pode causar problemas quando 0 material sofre vibrayoes, ou quando nao e
perfeitamente "plano" ou fixo. Nestes casos, as variayoes bruscas de refletancia
podem "cegar" momentaneamente 0 sensor.

• Em alguns materiais, sao observadas "anisotropias", ou seja a refletancia tambem
depende da orientayao da amostra. Este fenomeno e facilmente visivel, por
exemplo, em chapas metalicas laminadas a frio. Neste caso, urn eixo preferencial
deve ser escolhido para 0 alinhamento do sensor de imagem.

• Alguns materiais tambem apresentam dispersao de valores obtidos. Materiais
como chapas metalicas, possuem manchas causadas por ferrugem, aquecimento
localizado, manchas de oleo, etc. Estes fatores alteram significamente a
caracteristicas de refletancia.

• Vma implicayao pnitica importante relacionada ao efeito da dispersao surge
quando 0 medidor de distancia esta posicionado de forma a medir alvos que se
movem, como por exemplo, em medidas de espessuras de chapas metalicas. As
chapas metalicas em movimento, alem de apresentarem problemas causados pela
vibrayao, sao cobertas de manchas de ferrugem e oleo. Estas chapas em
movimento produzem urna oscilayao das caracteristicas refletivas, que 0 medidor
deve ser capaz de filtrar. Como as chapas andam em velocidades elevadas, 0

medidor enxerga urn sinal "medio" que nem sempre e igual ao obtido quando urna
chapa esta parada em algurn ponto especifico. Assim, conclui-se pela necessidade
de prover aos medidores de distancias, artificios eletronicos que minimizem tais
efeitos.



3.4.4 0 Efeito do Granulado Optico e da Rugosidade Superficial

o efeito do Granulado Optico e facilmente observavel quando se ilurnina urna
superficie rugosa atraves de urna fonte de luz coerente. E muito comurn, por exemplo,
quando se observa 0 "spot" de urn Laser de ReNe irradiado sobre papel ou superficies
metalicas. 0 padrao de pontos claros e escuros e chamado de granulado 6ptico, ou
ainda "Speckle". Na Figura 3.4-9 e mostrado 0 aspecto comurn para urn granulado
6tico.

A origem deste padrao e consequencia da ilurninayao desta superficie com luz
coerente, de maneira que os diversos pontos na superficie rugosa ajam como se
fossem fontes "secundarias", surgindo assim a interferencia entre elas.

Amplitude Combinada
de Ondas Defasadas



Como as fases dessas ondas "secundanas" esmo distribuidas aleatoriamente,
devido a rugosidade da superficie, 0 que se observa e um granulado de tamanho e
aspecto com uma distribui~ao tambem aleat6ria. Apesar disto, no entanto, 0 "Speckle"
contem vanas propriedades interessantes que permitem a obten~ao de diversas
informa~oes da superficie iluminada, e a detec~ao de pequenos deslocamentos desta.
Urn estudo te6rico detalhado do fenomeno do "Speckle" e de complexidade elevada, e
nao sera tratado aqui, recomendando-se a referencia DAINTY (1975).

Algumas conclusoes podem ser usadas para 0 caso dos medidores de dismncia.
Resumindo, 0 perfil e 0 contraste do granulado 6ptico observado depende da
geometria 6ptica do sistema de capta~ao, da coerencia da luz usada para ilumina~ao e
da rugosidade da superficie alvo.

o perfil do granulado pode ser caracterizado pelo "tamanho medio do grao".
Como 0 padrao de granulado 6ptico e 0 produto da superposi~ao do padrao de
interferencia formado pela luz espalhada de intuneros pontos da superficie, pode-se
deduzir que este "tamanho medio" e baseado na diferen~a de caminho 6ptico dos raios
espalhados. Seguindo este raciocinio e considerando 0 caso de capta~ao do padrao do
"Speckle" por 6ptica coletora tipica de uma configura~ao de medidores de dismncia,
obtem-se 0 seguinte resultado:

<D>tamanho medio dos "graos" do granulado

A comprimento de onda da fonte iluminadora

L dismncia entre a lente captadora e a imagem desta

Ar diametro da pupila de entrada da lente captadora

Superficie
Rugosa



o tamanho do grao, portanto, s6 depende da 6ptica captadora, expressando de
outra forma, s6 depende do limite de resolu9ao que a 6ptica permite obter. DAINTY
(1975)

Entretanto, 0 granulado 6ptico tambem apresenta algumas caracteristicas
dependentes exclusivamente da coerencia e da rugosidade do material.

A influencia da rugosidade e da coerencia da luz utilizada no granulado e
motivo de grande interesse. Diversos estudos foram realizados vi sando obter
equacionamentos que permitam, por exemplo, extrair uma indica9ao da rugosidade
superficial atraves da observa9ao do granulado 6ptico. VORBURGGERe TEAGUE
(1981), DAINTY(1975). Na referencia PEIPONEN(1992) e descrito um equiparnento
com esta finalidade.

No caso dos medidores de distfulcia 0 interesse e diferente. Como 0 contraste
do granulado, aliado ao tamanho do grao, podem influir na imagem do "spot" que esta
sendo captado, e possivel que 0 sistema seja enganado devido a esta influencia.
Assim, a titulo de ilustra9ao sao indicados algumas conclusoes obtidas por
VORBURGGERe TEAGUE(1981).

Definindo-se 0 constraste V como sendo:

(5.
V--'--- -

(Ir)
(I;)-(Ir/

(Ir/

desvio padrao da varia9ao de intensidade luminosa captada de
um granulado

media de intensidade captada no ponto r, integrado sobre urn
nfunero suficiente de medidas.

A rela9ao encontrada entre 0 contraste V, a rugosidade Rq(rms) e 0

comprimento de coerencia Le da luz utilizada e esquematizada na Figura 3.4-12,
extraida da referencia VORBURGGERe TEAGUE(1981).
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E interessante notar que para uma fonte luminosa de grande coerencia, 0

granulado exibe contraste maximo, e e praticamente independente da rugosidade
superficial. Para fontes nao perfeitamente coerentes, 0 contraste atinge um maximo
quando a rugosidade equivale a 1J2, decrescendo a medida que atinge 0 comprimento
de coerencia.

Uma curva levantada atraves de um ensaio realizado por SPRAGUE apud
DAINTY (1975) e mostrada na Figura 3.4-13.

Como conclusao, se uma superficie possuir rugosidade e sofrer uma
iluminayao coerente, 0 granulado pode atingir urn contraste suficiente para que urn
"grao" seja discemivel. Este "grao" pode causar urna falsa percepyao da posiyao da
imagem sobre 0 sensor de posiyao, num medidor de distancia. Esta falsa posiyao
devido a triangulayao pode sugerir que a superficie esta a uma distancia diferente da
real.



G = Bruto
P = Polido
U = Usinado
B = Lixado

Figura 3.4-13) Rela~ao entre a Varia~ao do Constraste do Padrao de Speckle e a Rugosidade de uma Amostra
MetaIica, Iluminada por Fonte de Coerencia -o,0015mm, A=500nm, segundo SPRAGUEapud DAINTY(1975)

Como exemplo, considerando 0 caso descrito no capitulo 4, 0 medidor MD50
possui as seguintes caracteristicas.

L ~ 86mm (no final do campo de medi~ao)

A~670nm
Ar~6mm

Usando a equa~ao ( 3-35), obtem-se para 0 tamanho "medio" do grao
observado no sensor.

Supondo que 0 contraste seja suficiente, pode-se considerar a possibilidade de
que a posi~ao do "spot" no sensor de imagem seja perturbada, em no minima, tal
tamanho de grao. Como resultado da equa~ao de triangula~ao na distfulcia maxima,
urn deslocamento de 141..1.ffida imagem no sensor, representa wna variayao de
distfulcia de 47~m. (Veja Apendice II). Avalia-se que urna varia~ao de l1~m na



posiyao "spot", causa urn erro de estimativa de distancia da ordem de ±O,04mm. No
caso do sensor CCD esta variayao pode ser encoberta pela natureza do sensor, que
"integra" a imagem resultante nurn pixel. Jeino caso do fotodiodo de efeito lateral esta
variayao pode causar 0 desvio estimado.

A medida que a rugosidade vai aumentando. 0 constraste do "Speckle"
observado vai diminuindo, tomando a influencia deste menor. Contudo, a rugosidade
por si so, tambem pode induzir a erros.

Se a rugosidade for grande, compareivel a precisao do equipamento, comeyam
a surgir problemas no discemimento entre 0 que realmente seja urn desvio da "media"
da superficie ou algurn "defeito" localizado. Para tanto, e necessario obter alguma
forma de reduzir tanto 0 efeito do "Speckle" quanta da rugosidade superficial
excessiva.

3.4.5 Algumas Tecnicas de Redu~iodo Efeito "Speckle" e da Rugosidade
Superficial

Considenlvel esforyo tern sido dispensado na investigayao de metodos para
reduzir 0 efeito do "Speckle". Estes estudos tern sido realizados principalmente nas
areas de Holografia e Astronomia. DAINTY(1975). Algumas tecnicas, como era de se
esperar, estao relacionadas a aplicay5es especificas dessas areas e portanto, nao saD
adequadas para 0 caso dos Medidores de Distancia.

Outros metodos, no entanto, saDcandidatos naturais a aplicayao. 0 primeiro se
refere a tentativa de reduzir 0 "Speckle" via diminuiyao da coerencia da luz utilizada.
Como jei visto no capitulo anterior, 0 contraste aparente observado de um "Speckle" e
inversamente proporcional a coerencia da luz utilizada. Neste caso, para os medidores
de distancia, fontes de baixa coerencia como LEDs ou lampadas incandescentes
seriam as mais indicadas. Todavia, a dificuldade de colimayao e produyao de urn
"spot" bem definido por estas fontes, limitam sua aplicayao a sistemas de baixa
precisao e baixo custo. Alguns medidores da OMRONe KEYENCEsaD exemplos. Na
Tabela 2 do capitulo 3 foram apresentados os comprimentos de coerencia tipicos para
varias fontes.

Urn segundo metoda prop5e reduzir 0 "Speckle" via observayao da imagem
integrada no tempo, atraves de abertura movel. Este metodo e detalhadamente descrito
na referencia MCKECHNIEapud DAINTY(1975), e e esquematicamente mostrado na
Figura 3.4-14.

Neste metoda, sob a lente captadora e colocada uma abertura movel, e 0 sinal
resultante no sensor e produto da integrayao durante 0 periodo do movimento. E uma
tecnica utilizada em alguns sistemas para Holografia. Apesar deste metodo possibilitar
uma diminuiyao considereivel do contraste do "Speckle", ocorre tambem uma
limitayao da resoluyao da imagem. MCKECHNIEapud DAINTY(1975). Sua utilizayao
nos Medidores de Distancia nao foi noticiada
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Uma variante desta tecnica consiste em introduzir no feixe ilurninador urna
pequena oscilayao. Dessa forma, mudanyas significativas ocorrem no padrao de
interferencia, causadas pelas irregularidades superficiais. A imagem e captada e
integrada durante urn certo tempo. Este metoda alem de reduzir 0 efeito do "Speckle"
tambem "integra" a superficie quando a rugosidade e excessiva. 0 medidor MITUTOYO
L548 se utiliza deste artificio, esquematizado na Figura 3.4-15.

o feixe Laser e enviado a urn pequeno espelho, ligado a urn brayo oscilante. 0
feixe refletido e enviado a superficie e captado pela 6ptica de colimayao. 0 brayo
oscilante e dirigido eletricamente, de acordo com a necessidade. A oscilayao produz
uma variayao de aproximadamente 1mm na posiyao do feixe ilurninador. Segundo 0

fabricante, este artificio permite que a precisao aurnente em ate 5 vezes.

o uso de sensores tipo CCD tambem permite urna diminuiyao do efeito do
"Speckle". Ao contrario dos sensores lineares, os CCDs sao compostos de infuneros
sensores discretos, os "pixels". Assim, urn sensor "integra" 0 padrao do granulado
resultante sobre ele. Atraves de artificio eletronico, e possivel conjugar 0 efeito de
sensores discretos vizinhos. Atraves desta conjugayao a imagem e "filtrada",



atenuando os efeitos do ruido no contraste produzido pelo granulado. Esta filtragem
pode ser efetuada seguindo os metodos de filtrayao digital de imagem, mais
conhecidos por "filtros passa baixa". JAHNE (1993). 0 metoda mais simples e 0 de
"somar" a intensidade de urn grupo de "pixels" vizinhos ao pixel de interesse, e
atribuir 0 valor "medio" a este.

Uma variante simplificada deste metodo e apresentada no capitulo 4.
Resurnindo, trata-se de passar a sequencia de pulsos da imagem dos pixels nurn
circuito amostrador, que tambem efetua a funyao de urn circuito passa baixa
conjugado. 0 artificio tern apresentado bons resultados, como sera mostrado mais
adiante.

--~

o-i rc=O
~

J
~ Comfiltrc



4. Projeto de Medidores de Distancia por
Triangula~ao

Nos capitulos anteriores foram descritas as principais con:figura~oesque os
Medidores de Distfulcia podem apresentar, principalmente aqueles que utilizam 0

Metodo de Triangula~ao. Foram descritos tambem os principais constituintes de um
sistema e as suas vantagens e consequencias no projeto global. A seguir saDdescritos
alguns projetos desenvolvidos pelo autor, visando algumas aplica~oes especificas.

Os projetos saD descritos, bem como os resultados obtidos e algumas
conclusoes relevantes.

o termo MD50 provem de Medidor de Distfulcia, campo de 50mm. Este
medidor foi concebido para uma aplica~ao especifica, a ser descrita mais adiante. Para
esta aplica~ao uma serie de requisitos foram impostos, as quais ilustram um projeto
tipico.

• Campo de medi~o 50mm, sendo de 60 a 110mm a partir da face de
referencia.

• Superficies a serem medidas: Longarinas de a~o 1010 a 1045 com
acabamento bruto ou jateado.

• Superficie podendo conter manchas de oleo, po e focos de ferrugem.

o Laser a ser utilizado corresponde ao Diodo semicondutor, operando em
670nm, com potencia maxima de 4mW uti!. A justificativa para a escolha se relaciona
a necessidade do uswirio conhecer com precisao 0 ponto que esta sendo medido,
atraves de visualiza~ao direta.



De posse das especifica90es, e necessario esb09ar 0 projeto do sistema Optico
Mecfurico da Cabe9a Medidora.

Como jei foi visto nos capitulos anteriores, a equa9ao bcisica do Medidor por
Triangula9ao por feixe normal pode ser expressa como:

d=_A_._X_
(B-x)

d - f ·casf)A =_0 -
cas2 f)

B= f ·fanf)
sena

x medida do deslocamento captado pelo sensor

f) angulo primmo de triangula9ao, formado entre 0 feixe Laser, (normal a
superficie) e 0 eixo do sistema 6ptico de capta9ao

a angulo formado pelo sensor para manter a imagem no foco, com rela9ao
ao eixo do sistema 6ptico

d distancia estimada, medida a partir de uma distancia dO

f distancia focal da lente captadora

A primeira condi9ao de projeto a ser respeitado e a da distancia da origem dO.
N ormalmente esta caracteristica e importante devido a presen9a de elementos m6veis,
areas com risco de impacto, etc. No caso da aplica9ao aqui descrita, dO foi
especificado ao redor de 60mm devido a presen9a da garra tracionadora do eixo "X"
da puncionadeira. Veja Figura 4.32.

A segunda condi9ao importante e 0 campo de medida. 0 medidor deve possuir
campo de 50mm como especificado.

Usando entao a equa9ao ( 4-1 )

L1 d = R = A· xmax

B-xmax



Xmax posiyao aparente da imagem captada no sensor de imagem
correspondente a distancia dmax = dO+R

Foi adotado urn. sensor CCD de 2.048 pontos, com comprimento de area
sensivel de 29mm. Cada elemento deste sensor possui comprimento de 14 Jlm. Para
garantir urna faixa segura de mediyao foi adotado que xmax- 28mm, permitindo
campo para ajustes e a presenya de "spots" com mais de 0,5mm. 0 sensor adotado foi
urn Toshiba TCDI42D, utilizado em maquinas de fac-simile.

A precisao minima foi especificada em ± 0,05mm para 0 medidor Laser. Isto
impOe a necessidade de que, 0 menor deslocamento mensuravel .1x, no sensor de
imagem, seja capaz de produzir urn.M < 0,05mm. Portanto, pode-se concluir que:

a (A.X) B·A. t1d=P=-· -- ·ax:::::---·t1x
ax B-x (B_x)2

P precisao requerida, ±0,05mm

.1x minimo deslocamento mensuravel no sensor

Como a precisao requerida e a minima, esta condiyao deve ser satisfeita para 0

pior caso, quando 0 sensor esta vendo a distancia dmax= dO+R, correspondendo a
imagem em x=xmax. Como a menor variayao do sensor e .1x=14pm, tem-se assim a
seguinte condiyao:

B·A----2-- L1x ~ O.05mm
(B-xmax)

o termo ex. da equayao( 4-3) corresponde a inclinayao que 0 sensor deve
apresentar com relayao ao eixo 6ptico para para manter 0 foco da imagem sob sua
superficie. Novamente se referenciando a Figura 2.3.3 pode-se assumir que:

t1 h'tana:::::--
L1 s'

L1 h' = f· d . sene

(~+d.cose- f)
cose



, (so+R.cose)·f so·f
L1 s = -~_------

(-.!!L + R· cose - f) (do f)
cose cose

(~-f)cosetan a = tan e· -----
f

Observando as equa90es ( 4-5), ( 4-6) e ( 4-10) conclui-se que, felizmente,
nao existe uma solU9aofu1ica.1sto permite que 0 projetista use outros parametros,
principalmente aqueles de ordem pnitica, para encontrar urna solU9ao mais
conveniente.

Os impedimentos pniticos mais comuns sao referentes ao tamanho da cabe9a,
angulo de incidencia de feixe, forma e posi9ao da imagem sobre 0 sensor, abertura da
lente captadora etc.

Se 0 angulo e por exemplo for muito pequeno, ocorre urna diminui9ao do
tamanho da cabe9a, mas isto impoe que 0 sensor tenha urn angulo muito raso em
rela9ao ao feixe da imagem. 0 angulo e grande, por outro lade, aurnenta 0 tamanho da
cabe9a devido as restri90es com dO. No caso aqui discutido, existe a necessidade do
feixe incidir na normal a superficie para discriminar com precisao 0 ponto que esta
sendo medido.

Outra limita9ao do angulo e se refere ao material e tipo de superficie que esrn
sendo medida. Como ja visto anteriormente, certos materiais apresentam
comportamento especular, 0 que significa que os angulos e pequenos podem refletir 0

feixe incidente para 0 sensor. No caso do metal usado nas longarinas e no estado que
se apresenta, as faixas de e podem variar de 15°a 60°, com pouca varia9ao no indice
de reflexao difusa (ver discussao mais adiante).

A escolha de f tambem, muitas vezes, pode influenciar no projeto. A
existencia de lente com projeto ja conhecido, e matrizes ou padroes prontos e em
produ9ao seriada, pode ser urn forte argurnento para utiliza9ao de deterrninado
conjunto 6ptico. Nestes casos, adequa-se e para se atingir as condi90es de contorno e
funcionamento adequado.

Como nao existe uma solU9aoMica, a forma recomendada para se "fechar"
uma configura9ao, e a coloca9ao das f6rmulas ( 4-5), ( 4-6) e ( 4-10), bem como
das equa90es ( 4-8), ( 4-9), ( 4-1 ), ( 4-2) e ( 4-3) nurna planilha de calculo, tal
como MATHCAD, e ir adequando os valores. No Apendice I e apresentado urna
listagem do programa MATHCAD deste exemplo.



()= 45,5°

f=42mm

a = 44,8°

parax=O, s'= 85,00mm, h'=O
parax=xmax, s'= 65,14mm, h' = 19,73mm

dO= 60mm
R=50mm
resolu9ao estimada para x=xmax: P = 0,047mm

As f6rmulas ( 4-1 ), ( 4-2) e ( 4-3 ) sao vaIidas para lentes finas, ideais, sem
aberra90es. Executado 0 anteprojeto, e necessario se levar em conta as condi90es
6pticas reais.

a primeiro ponto que deve ser considerado e que a lente e espessa e que os
termos s' e h' nao representam, necessariamente, a posi9ao da imagem no sensor.
Como ja visto em capitulos anteriores, e necessario a loca9ao do sensor e da lente de
capta9ao levando-se em conta os "pontos principais" do conjunto 6ptico.

a segundo ponto importante se refere a abertura da lente. A abertura define a
quantidade de energia lurninosa que a lente e capaz de coletar e direcionar para 0

sensor. Como ja foi discutido no capitulo 3 item 3.2, a abertura influencia nas
aberra90es 6pticas das lentes. Assim, vi sando definir qual seria a abertura minima,
deve-se escolher 0 ponto de opera9ao do sensor de imagem e 0 Laser a ser utilizado.

Como 0 sensor a ser utilizado e urn CCD da Toshiba TCD142D, 0 ponto de
opera9ao depende de varios fatores, principalmente 0 chamado Tempo de Integra9ao.
Este tempo corresponde ao periodo em que 0 sensor percorre e "descarrega" todos os
seus 2.048 pontos sensiveis. Caso este tempo seja longo, facilmente 0 sensor satura,
apresentando pequena faixa dinamica de intensidades, alem da razao sinallruido se
tomar desfavonivel. Caso este tempo seja muito curto, obtem-se urn ganho na faixa
dinfunica e razao sinal/ruido, porem 0 sistema eletronico de processamento precisa ser
rapido, encarecendo 0 conjunto. Como solU9ao de compromisso, visando baixo custo,
foi adotado para este tempo 0 valor de 1Oms, ou seja 100 varreduras/s.

Pela curva de sensibilidade apresentada no capitulo 3, na descri9ao do sensor
CCD, a curva da Figura 3.3-36 relaciona 0 tempo de integra9ao, 0 nivel do sinal de
saida e a ilurninancia necessaria. Adotando urn sinal confortlivel de 200m V, e 100
varreduras por segundo, se obtem que a ilurninancia deve ficar ao redor de 5 lux.

Notar que a unidade de iluminancia corresponde a urna unidade fotometrica, e
nao radiometrica. au seja, a curva resposta de sensibilidade do olho hurnano estli
implicita. Como normalmente as potencias dos Lasers sao expressas em Watts,
unidade radiometrica de fluxo lurninoso, e necessaria a conversao. Primeiramente e
preciso estimar 0 fluxo fotometrico necessario. Sabendo-se que urn lux ( ilurninancia )
corresponde a urn fluxo fotometrico de 1 lurnem nurna area de 1 m2

, e estimando que



o "spot" da imagem sobre 0 sensor possui diametro de 0,25mm, ou seja 5xlO-8 m2
,

obtem-se que 0 fluxo presente e de 2,5x10-7 lumens.

Para converter a curva-resposta usada para 0 levantamento da sensibilidade do
CCD de unidades fotometricas para radiometricas, e necessario estabelecer em que
comprimento de onda 0 sistema iluminador ira operar. 0 Laser adotado, por diversas
razoes ja descritas, seria 0 Laser semicondutor visivel, operando a 670nm. Neste
comprimento de onda, 1 Watt corresponde a cerca de 68 lumens.

Assim, conclui-se que 0 fluxo radiometrico necessario e cerca de 3,7x10-9

Watts. Para estimar 0 tamanho da abertura, e necessario usar a equayao de ligayao
radiometricaja exposta no capitulo 3, item 3.4.2.

A equayao de ligayao definida e a seguinte:.

'tt fator perda da 6ptica do colimador, neste caso estimado em 0,7;

'tr fator perda da 6ptica do captador, estimado em 0,99, desde que as lentes
possuam filmes antirefletores;

Arld2 angulo s6lido da 6ptica de captayao, onde Ar e a area da abertura
desejada, e d a distancia maxima entre 0 alvo e a lente;

rd fator refletancia direcional difusa da superficie do alvo, que neste caso
correponde as chapas de ayO 1020, cujo ensaio de refletancia direcional
e mostrado na Figura 4.1-1;

Adotando 0 angulo de captayao ao redor de 45°, se obtem rd ~ 0.008 sr-1.

Estimando a potencia de emissao Pi ao redor de 1 mW, e impondo a condiyao
de fluxo minimo Pr de 3,7xlO-9 Watts, na distancia maxima de 11Omm, se obtem que
o diametro da abertura minima deve ser de 3mm. Visando permitir versatilidade com
relayao aos materiais, bem como preyer diminuiyao do fluxo captado devido ao
envelhecimento do Laser e sujeiras acumuladas sobre a lente, normal mente costuma-
se adotar 0 diametro util maior que 0 calculado, ao redor de 2 vezes, obtendo-se entao
o valor minimo de 6mm.
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De posse da estimativa da abertura minima, e tambem da geometria preliminar
do sistema 6ptico, e necessano que este seja estudado, levando-se em conta as
caracteristicas reais das lentes utilizadas. A lente utilizada com f= 42mm, possui as
caracteristicas geometricas indicadas na Figura 4.1-2.

Para este levantamento, 0 mais conveniente e introduzir 0 sistema num
programa de caIculo 6ptico, tal como SODA, GENII-PC ou CODE-V. Para tanto e
necessario introduzir a geometria do sistema preliminar, no sistema de coordenadas
usado pelo programa. Na Figura 4.1-3 e esquematizada a situa93.0.

~----------=-- ---~.::...-==---- - ..........•.. -
~----------

Lente Captadora



Como pode ser observado na figura, 0 campo angular de captayao corresponde
ao angulo que cobre a faixa de distancias desejadas, cerca de 16,9°, de acordo com a
geometria do sistema. Observar que 0 "objeto" corresponde a esta trajet6ria. 0 sensor
de imagem esta posicionado no angulo estimado. A lente e orientada de forma que seu
eixo principal divida 0 campo angular de captayao ao meio, no caso cerca de 8,4°. As
distancias sao consideradas, preliminarmente, como se partissem do "centro" da lente.

Efetuada esta transformayao de coordenadas, 0 programa facilmente obtem as
caracteristicas do conjunto de lentes adotado, e ate sugere pequenas correyoes
objetivando diminuir os efeitos de "Coma" e aberrayoes esfericas. Automaticamente,
as posiyoes relativas sao alteradas com relayao as superficies e "pontos principais". E
importante ressaltar que e necessano especificar sobre quais parfunetros 0 programa
esta livre para atuar, e quais devem ser fixados, visando nao fugir demasiadamente das
condiyoes geometricas requeridas pelo metodo da triangulayao. No Apendice Vesta
indicado 0 levantamento das caracteristicas 6pticas do sistema com 0 auxilio do
programa CODE-V. Uma informayao muito util e 0 diagrama de "spot". Neste caso,
corresponde a imagem que sera projetada sobre 0 sensor de posiyao. Como regra
geral, estes "spots" devem ser os menores possiveis, porem nem sempre isto e
alcanyavel. Assim, deve-se procurar uma soluyao onde estes sejam bem definidos. Na
Figura 4.1-4 e mostrado 0 resultado previsto.

l:<?nf 1··~~~:~~~\.
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Baseado nas estimativas fomecidas e verificadas no programa de calculo
6ptico, ja e possivel urn esboyo detalhado da configurayao mecanica da cabeya
medidora.



1-Colimador Laser
2-Face de Referincia
3-Lente Captadora
4-Sensor ceo
5.Janela Anti-Refletora
&-FiltroOptico
7-Furos de FiD~io
B-Eletronica Laser
9-Eletronica CCO
10-Conector
11-Mesa Posic. CCO
12-A1imentador Ar
O-Ajuste Foco

As principais partes podem ser assim descritas, de acordo com a Figura 4.1-5.
o Colimador do Laser "1", e destinado a focalizar 0 feixe Laser na regiao de interesse.
Foi utilizado 0 colimador descrito no capitulo 3, item 3.1.1. 0 colimador possui urn
ajuste mecamco de forma a permitir 0 posionamento da regiao de melhor foco, dentro
do campo de medic;ao. Geralmente, 0 melhor foco e colocado no meio do campo de
medic;ao. Neste ponto 0 "Spot" foi medido, apresentando aproximadamente O,I5mm.
A mecamca, bem como a optica, foi desenhada para enviar 0 feixe com emergencia
normal a superficie "2", chamada de superficie de referencia.

Esta face "2" e a referencia a partir da qual saD aferidas as distancias e
executada a calibrac;ao do equipamento. Infelizmente, devido a problemas mecamcos
como as tolerancias de fabricac;ao, tolerancias das lentes de colimac;ao, etc, ocorrem
desvios que podem fazer com que 0 feixe colimado nao saia normal a esta superficie.
Erros de ate 2 graus saD comuns, tanto nos pIanos "x)!" quanta nos "yz". Atraves de
cuidadoso estudo do processo de fabricac;ao, e possivel que tais erros sejam
minimizados, porem eles sempre existirao.

Alem destes, outros erros tambem saD possiveis. A lente de captac;ao "3" pode
sofrer pequenos desvios e por isso possui urn mecanismo de ajuste de foco, via
posicionamento do conjunto em relac;ao ao sensor. Caso a imagem sobre 0 sensor nao
esteja boa, urn ajuste de foco "D" e previsto, na lente captadora.

Para 0 sensor "4", devido as tolerancias de fabricac;ao mecamca do suporte,
bem como as tolerancias de fabricac;ao do proprio sensor, hci tambem a
obrigatoriedade da utilizac;ao de mecanismos de ajustes. Com 0 intuito de efetuar 0

ajuste do sensor, ele e colocado nurna mesa posicionadora "11", como descrito na
Figura 4.1-6.



o sensor e colocado numa base metaIica que possui ajuste de posicionamento
nos eixos "A", "B", "C". Caso, por exemplo, um colimador Laser produza um
desvio de angulo no plano "yz", 0 ajuste "e" nao sera igual ao ajuste "B". Para tanto,
um alvo e colocado no comec;o do campo de medic;ao e 0 ajuste "B" e realizado ate
que a imagem do objeto incida sobre a regiao sensivel. Isto pode ser executado tanto
por observac;ao direta, quanto por acompanhamento do sinal eletronico. Em seguida 0

alvo e colocado no fim do campo de medic;ao e 0 ajuste "c" e efetuado de maneira
similar. 0 ajuste '~" e realizado com 0 objetivo de centrar 0 campo sensivel do
detector na regiao de medida.

Na carcac;a da cabec;a sac colocados canais para "o-rings" vi sando a vedac;ao
do conjunto. Na saida do feixe iluminador e colocada uma janela de vidro com filme
antirefletor "5", que tambem e presa por "o-ring" circular. A finalidade destes e tomar
a cabec;a medidora totalmente vedada a entrada de fluidos e sujeira.

No orificio da lente captadora tambem e colocada uma janela antirefletora
coladas a filtros opticos, 0 que permite somente a entrada da luz Laser, "6". 0 uso dos
filtros se justifica pelo objetivo de evitar a entrada de luz ambiente, que possa influir
na captac;ao do sinaloptico.

Ao redor da carcac;a da cabec;a sac colocados uma serie de pontos de fixac;ao,
com furos "cegos", "7", visando fixar 0 equipamento, evitando desse modo a entrada
de sujeira atraves destes. Foi previsto ainda, 0 uso de ar comprimido para evitar 0

aCUmulo de po nas lentes e janelas. No ponto "12" e colocado 0 alimentador de ar.
Atraves de uma canalizac;ao, este ar e conduzido sobre as janelas onde sao colocados
sopradores opcionais.

Em "8" e colocada a eletronica de controle de potencia do Laser. Ao ser
colocada bem proxima ao Laser, evita-se a ocorrencia de ruidos ou oscilac;oes
parasitas que possam degrada-Io. Em "9" e colocado 0 pre-amplificador do sensor
CCD. A transmissao e efetuada atraves do conector "10" em sinais diferenciais. Isto
ajuda a cancelar os ruidos eletricos, porventura captados.



o sensor adotado foi escolhido com base, principalmente, no fator custo e nas
boas caracteristicas de resolu~ao e comprimento. Como e necessario urn campo
grande de medi~ao, foi adotado urn sensor CCD Toshiba TCDI42D, com 2.048
pontos, com cada ponto possuindo area quadrada de aresta 141lm. Este sensor foi
desenvolvido para uso em maquinas de fac-simile, possuindo pre~o baixo e boas
caracteristicas de sensibilidade.
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Figura 4.1-7) Aspecto do Sensor Toshiba TCD142D, Utilizado no MD50

A escolha do tipo de sensor define a arquitetura eletronica do equipamento. 0
diagrama de blocos adotado e mostrado na Figura 4.1-8.
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Figura 4.1-8) Diagrama de Blocos do Sistema Eletronico do Medidor MD50



o bloco "controle do CCD" destina-se a gerar padroes de onda de
chaveamento, necessarios para comandar 0 sensor optico. 0 sinal de controle e
enviado a cabe9a medidora chegando ao CCD. Na cabe9a 0 sinaloptico e captado e 0

sinal de saida do sensor e pre-amplificado diferencialmente. 0 sinal diferencial e
conduzido ao "Amplificador" e ao "Filtro/comparador", entregando ao Processador a
posi9ao da imagem, como sera descrito adiante. 0 Processador calcula a posi9ao,
efetua os caIculos de medi9ao e filtragem apresentando 0 resultado.

o bloco de controle do CCD pode ser detalhado como a seguir.

Sinais de Controle
para CCO

••

Reinicio
Sinais de Sinc:ronisllo P

o relogio central produz a base de tempo necessaria para a gera9ao do padrao
de ondas para 0 controle do CCD. Este padrao e armazenado nurna memoria EPROM,
cujo conteudo e gravado de acordo com 0 tipo de CCD que esta sendo utilizado.
Alguns sinais, chamados de sinais de controle do CCD, sao fortalecidos de forma a
aurnentar sua capacidade de satisfazer os requisitos eletricos do sensor. Outros sinais
sao enviados para 0 Computador para uso durante 0 processamento. E interessante
notar que 0 padrao de ondas e gravado na memoria EPROM de forma sequencial,
sendo que 0 "Divisor" produz os endere9amentos necessarios. 0 padrao gravado
corresponde a urn cicIo completo de aquisi9ao e deslocamento da imagem no CCD.
No fim do cicIo, urn pulso de "reinicio" e enviado ao divisor/contador, zerando a
contagem dos endere90s. 0 circuito eletronico e apresentado no Diagrama EPCCDO10
parte 1 no Apendice VI.

o CCD utilizado TCDI42D, como ja visto anteriormente, necessita de 4
canais principais de comando, SH, </>A,</>B,RS mostrados na Figura 4.1-10. Os sinais
de saida da imagem sao dois: OS, DOS.
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Alem destes sinais sao gerados tambem outros dois, chamados de VALID e
DOT. Estes ultimos, por sua vez, sao destinados a sincronizar 0 Processador Central
com os sinais da imagem captada. 0 sinal do VALID indica os pontos vaIidos para
capta9ao luminosa, indicando tambem 0 inicio e fim da regiao sensivel. 0 sinal DOT
assume 0 padrao de um pulso a cada ponto sensivel, indicando assim, atraves de sua
contagem, qual 0 "pixel" que esta presente na saida do sensor.

• 1UIW.II.-uOOll DOT CLOCK

Os blocos do Sensor e da Amplifica9ao podem ser melhor descritos da
seguinte forma:
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o CCD produz OSsinais as e DOS. 0 primeiro corresponde ao sinal de
"video". 0 segundo corresponde a uma saida compensadora, destinada a cancelar os
ruidos presentes em as, devido ao mecanismo de chaveamento intemo de comando
do CCD. Na Figura 4.1-13 estao representados os detalhes.
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o circuito eletr6nico de comando do CCD na Cabe~a Medidora corresponde
ao Diagrama EPMC9132 no Apendice VI.

Os sinais <pA, <pB SaD encarregados de deslocar a "carga" resultante dos
sensores 6pticos. 0 sinal RS "limpa" a carga ap6s esta ser amostrada pelo sinal
SAMPLE. Os sinais da imagem, ou "video" SaDobtidos em as e DOS. Atraves de
amplifica~ao diferencial entre as e DOS e possivel cancelar os ruidos de
chaveamento. Outra vantagem de se utilizar a amplifica~ao diferencial e 0

cancelamento dos ruidos eletricos espUrloscaptados pelo cabo de liga~ao.



Os sinais sao entao amplificados, sendo que no primeiro estigio e implantado
urn ajuste de ganho. Em seguida e efetuado tambem urn ajuste de "nivel de fundo",
para acertar as faixas de amplifica9ao, visto que, por problemas termicos, nem sempre
OS e DOS possuem nivel DC equivalente.

A seguir 0 sinal resultante e entao dividido entre dois blocos amostradores.
Como ja discutido anteriormente, 0 sinal resultante de urn sensor CCD nao e urna
onda "plana" ou continua com rela9ao ao sinal lurninoso presente, e sim urna serie de
pulsos, cuja amplitude e proporcional ao acfunulo de carga produzido pela presen9a de
luz. Assim, 0 sinal resultante tern 0 aspecto esquematizado na Figura 4.1-14.

Para a transforma9ao desses pulsos, e usado 0 artificio eletronico de
amostragem e reten9ao sincrona, mais conhecido por "sample-and hold". 0 sinal
"SAMPLE" da Figura 4.1-13 comanda urna chave anal6gica que armazena 0 sinal de
pulso de video num amplificador/acurnulador conforme esquema da Figura 4.1-15.
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Urn segundo Amostrador, comandado pelo sinal "Light Shield" serve para
armazenar 0 sinal proveniente de alguns "pixels" cegos, presentes no inicio da area
sensivel do CCD. Estes "pixel cegos" servem para dar uma amostra do sinal de ruido
termico presente, mais conhecido por "dark signal". Este valor e armazenado e
"subtraido" de todos os "pixels" nao cegos subsequentes, atraves do amplificador
diferencial final.

o sinal resultante e antes submetido a urn comparador. 0 sinal do comparador,
digital, e enviado ao micro-processador, junto com 0 sinal VALID.

o circuito eletr6nico da Placa de Amplifica9ao e apresentado no Diagrama
EPCCDO 10 parte 2 no Apendice VI.



Como artificio para minimizar 0 efeito da rugosidade do material, e tambem 0

efeito do granulado 6ptico ou "Speckle", foi adotado 0 circuito de "amaciamento", ou
suavizayao da imagem. Adotou-se 0 esquema de se ajustar 0 conjunto RC do
Amostrador da Figura 4.1-15. Atraves deste ajuste, e possivel prover uma pequena
"integrayao" do sinal 6ptico atenuando os efeitos nocivos da rugosidade. Na Figura
4.1-16 e apresentado 0 resultado.
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o valor da filtragem "passa-baixa", 't = RC, foi escolhido empiricamente, em
ensaios praticos tendo como objetivo a dimuiyao do efeito observavel devido a
rugosidade. A importfu1ciadeste artificio sera discutido mais adiante.

Devido as variayoes do indice de reflemncia que ocorrem no material que esta
sendo medido, como ja visto no capitulo 3, item 3.4.3, foi previsto 0 uso de urn
dispositivo de controle de potencia do Laser. A' escolha da estrategia de variar a
potencia de emissao ao inves de controlar 0 ganho do amplificador, se justifica pela
pequena faixa dinfunica da intensidade lurninosa do CCD. Como ja visto, certos tipos
de CCD saturam facilmente, e desta forma, controles posteriores de amplificayao sao
inuteis.
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o esquema eletronico de controle da Potencia do Diodo Laser e mostrado no
Diagrama EPDL020 no Apendice VI. 0 esquema do D/A 12 bits e mostrado no
Diagrama EPA0200.



o micro-processador envia wn sinal anal6gico indicando a potencia desejada;
este sinal e comparado com a potencia captada pelo fotodiodo monitor de potencia,
alojado intemamente ao Diodo Laser. Urn circuito de ajuste de corrente efetua a
correyao da potencia aplicada ao Laser, compensando a potencia captada pelo sensor
de imagem.

A decisao de variar a potencia e executada pelo programa de controle, a partir
da medida do sinal captado pelo CCD. Tanto 0 ajuste de potencia quanto 0

processamento matematico, sao efetuados no processamento intemo como sera
discutido a seguir.

o processador adotado foi wn 8031 da Intel, devido a sua simplicidade e baixo
custo. 0 circuito do microprocessador central e representado nos Diagramas
EMP3111 e EMP3111b no Apendice VI.

Para a discriminayao da posiyao da imagem no sensor foi usado 0 seguinte
metodo. 0 sinal VALID, como ja discutido, informa 0 inicio/fim do periodo de
varredura do CCD. 0 sinal DOT, contem pulsos sincronizados com 0 sinal de saida do
CCD, indicando assim qual 0 "pixel" que esta sendo apresentado na saida do circuito
amostradorlcondicionador.
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A medida da posiyao e realizada da seguinte forma: 0 sinal VALID e ligado a
urna interrupyao do micro-processador (INTO). Esta interrupyao e programada para
zerar urn contador (TO) interno. Este contador e programado para armazenar 0 nillnero
de pulsos DOT. Assim, sempre que urna varredura e iniciada 0 contador e zerado,
fornecendo dessa maneira, urna medida ou escala de posiyao dentro da varredura.

o sinal DIG e ligado a outra interrupyao (INTi). Sempre que houver sinal de
imagem de intensidade conveniente, surgira urn sinal DIG. Neste instante, urn
segundo contador, (Ti), e ligado visando contar 0 nllinero de pulsos DOT presentes
dentro do sinal. Este contador enta~ mantem urn nllinero proporcional a largura da
Imagem.

Ao mesmo tempo e captado a posiyao atual, atraves do contador (TO), na borda
de descida da imagem.

no
Posi~o Central Xo = Po - ""2

DOT JIIIIIIIL 18

Ino I
Po

o Fec:haeontagem em 18 no

C8pta Pos~ioatual em 11 Po

A largura da imagem captada em (Ti) e dividida por 2, e subtraida da
contagem captada em (TO). Obtem-se, assim, a posiyao aproximada do centro da
imagem captada. Esta posiyao corresponde ao "nllinero magico" a ser usado no
processo de calibrayao. Caso a imagem captada seja resultante de superficie muito
rugosa, 0 perfil desta raramente se apresenta na forma indicada na Figura 4.1-19.
Neste caso, multiplos sinais DIG estao presentes, como esta representado na Figura
4.1-20.



Para contomar este problema, e ainda assim, obter a posi'Yao do "centro" da
imagem e efetuado urn caIculo de "centro de massa" do pulso. No exemplo da Figura
4.1-20:

Devido ao fenomeno do granulado 6ptico, 0 nfunero de transi'Yoes em DIG
para urna imagem pode ser grande, tomando 0 conjunto lento devido aos caIculos
necessanos. Para evitar isso, foi adotado 0 esquema de "filtragem" ou "suaviza'Yao" da
imagem captada, atraves do "passa baixa" colocado no circuito amostrador do sinal,
como descrito anteriormente na Figura 4.1-16. A escolha do tempo de amortecimento
't, foi executada empiricamente atraves da visualiza9ao de urna serie de amostras de
superficies, a qual 0 aparelho sera submetido.

No final da varredura, a posi9ao do centro xmedio e a largura Imedio sao
armazenadas nurna pilha. Esta pilha tern tamanho determinado pelo nfunero, escolhido
pelo usuario, de capta90es a ser considerado para 0 caIculo da posi9ao media. Este
nfunero de capta90es pode ser adotado entre os valores 4,8, 12, 16,32,64, 128.

Dado 0 nfunero de capta90es desejado, e montado urn banco de posi90es.
Dentro deste banco, antes de ser efetuado 0 caIculo da media, urna sele'Yao e realizada
vi sando retirar valores discrepantes. Dado urn nfunero de media n, sao captados na
realidade n+4. Dentro deste banco sao descontados os 2 resultados maiores e os 2
menores. 0 nfunero de descartes foi obtido experimentalmente, pela observa9ao do
conteudo tipico desses bancos.

o resultado deste artificio e 0 anulamento dos ruidos provenientes do
movimenta9ao da pe9a, vibra90es, ruidos lurninosos intermitentes, etc.

Efetuado 0 caIculo de media, 0 resultado e enviado para a fun~o transferencia
calibradora. Esta equa9ao transforma a posi'Yao media captada no sensor, na posi'Yao
do objeto alvo. Esta calibra9ao sera descrita mais adiante.



Como 0 caIculo da media bem como 0 processamento da fun9ao transferencia
calibradora sao lentos, adotou-se 0 seguinte artificio: sao criados 2 bancos de
capta9ao; enquanto se calcula a media e 0 resultado para urn banco, 0 segundo esta
sendo preenchido pelas capta90es provenientes das interrup90es. Ou seja, enquanto se
calcula 0 resultado de urn banco, 0 outro esta sendo atualizado para caIculo posterior.

No momento em que 0 caIculo e finalizado e 0 resultado e apresentado, e caso
o banco altemativo esteja completo com 0 nfunero de aquisi90es desejadas, os bancos
sao intercambiados e 0 caIculo se reinicia.

Este procedimento se justifica porque durante a maior parte do tempo de urna
varredura, 0 sistema entra no estado de espera, aguardando ser interrompido. Usando
o esquema dos bancos altemantes, este tempo ocioso pode ser aproveitado.

Caso durante algurna capta9ao, nao exista alvo ou nao haja presen9a do sinal
DIG, a varredura e desprezada. Caso a situa9ao persista por urn nfunero determinado
de varreduras seguidas, 0 sistema interpreta que 0 alvo esta fora do campo de
medi9ao, sinalizando condi9ao de erro.

o controle de potencia do Laser e executado da seguinte forma: a largura da
imagem captada, lmedio, e comparada com 0 valor usado na calibra9ao; caso esteja
maior, informa 0 processamento para diminuir a potencia 6ptica permitida; caso esteja
menor ou ausente, informa para aurnentar a potencia. Assim, 0 controle de potencia
age vi sando sempre manter a largura captada ao redor do valor usado na calibra9ao.
Isto permite que 0 sistema se adapte automaticamente, as varia90es de refletfulcia da
superficie que esta sendo medida.

ANAFl
DIG .-r-L largura medida > Iargura calibrada

-+ Diminui Potincia

largura medida < Iargura calibrada
-+Aumenfa Potincia

Sempre que a potencia atinge 0 valor maximo, e mesmo assim, nao se obtem a
capta9ao do pulso DIG da imagem, a potencia e zerada por alguns segundos. Este
procedimento e necessmo para evitar 0 efeito de satura9ao do CCD. Ao se saturar 0

sensor, ele deixa de enviar sinais proporcionais a ilurnina9ao presente, simulando urna
situa9ao de "sem alvo". Neste caso, 0 controle de potencia aurnentaria ainda mais a
potencia emitida, agravando a situa9ao. Ao se atingir a potencia maxima, 0 sistema
zera a potencia emitida vi sando tirar 0 sensor do estado de satura9ao. A listagem do
programa de controle esta no Apendice VII.



o processo de calibra9ao e uma etapa fundamental para 0 born funcionamento
do equipamento. Como ja observado, as equa90es te6ricas sac aproximadas, nao
levando em considera9ao uma serie de fatores, alem principalmente, dos erros de
fabrica9ao.

o metodo mais utilizado e percorrer 0 campo de medi9ao em intervalos
conhecidos e registrar os valores da posi9ao da imagem captada. Com esses dados, e
possivel preyer a posi9ao do alvo tendo por base a posi9ao da imagem captada.

Ao inves de manter uma "tabela" na mem6ria do sistema processador, 0

metodo descrito a seguir e mais economico. Sabe-se que a equa9ao aproximada que
rege 0 medidor por triangula9ao e a seguinte:

d= A·x +C
(B-x)

x medida do deslocamento captado pelo sensor;

d distancia total, medida a partir da face de referencia;

C = dO distancia do inicio do campo de medi9ao, para x=O;
A , B constantes geometricas do sistema.

Dado um conjunto de pares ( di , Xi ) obtidos pelo ensaio de calibra9ao, se
deseja encontrar as constantes A, B, C da equa9ao ( 4-13), que melhor satisfa9am 0

conjunto obtido. Para isso, 0 uso do metodo dos "Minimos Quadrados" e 0 mais
indicado. Preliminarmente, e necessano transformar a equa9ao ( 4-14) em uma
equa9ao equivalente de parametros lineares.

d. = A·x; +C
, (B-x)

d; ·(B-x;) = A·x; +B·C-C·x;

(A-C) (d.)d.= -- ·x·+ -' ·x.+C, B ' B '

Assim, fomecido urn nfunero n de pares ( di , Xi ), deve-se encontrar os
parametros coe!o, coe!] e coe!2 que melhor satisfa9am a equa9ao ( 4-17). Usando-se
o metodo dos minimos quadrados, obtem-se os coeficientes que podem ser utilizados
para 0 caIculo das constantes A, B e C.



coeJ;A = __ 0 + coef
2coeh

B=_l_
coeh

No Apendice II e apresentado urn programa MATHCAD que faz a
interpola~ao da equa~ao ( 4-17), pelo metodo dos minimos quadrados, para urn
exemplo pnitico: a cabe~a medidora MD50 deste projeto, nUmero de serie 014.

o levantamento dos pontos ( di , Xi) foi realizado do seguinte modo: foi
construido urn suporte que posiciona urn parafuso micrometrico no campo de medida
desejado, como indicado na Figura 4.1-22. 0 parafuso inicialmente adotado foi urn
Mitutoyo com campo de 50mm e acuracia 5 certificada de ± O,Olmm.
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• Primeiramente e efetuado urn ajuste do colimador Laser, visando
colocar a regiao de melhor "spot" dentro do campo de medida. Na
Figura 4.1-23 , abaixo e mostrado 0 perfil resultante usando alguns
colimadores comerciais. A cintura foi medida por intermedio de urna
fenda girat6ria ("slit") de O.Olmm.

5 Segundo Diciomirio AURELIOELETRONICO,versao 1.3 de julho 1994., 0 termo Acunicia corresponde a
propriedade de uma medida de uma grandeza fisica que foi obtida por instrumentos e processos isentos de erros
sistematicos. E definida como a conformidade de uma medida com relacao a urn valor aceito como padrao. Por
exemplo: 3,14159 e um valor mais acurado de 7t do que 3,14160.
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Figura 4.1-23 ) Cintura do Feixe Laser ao longo do campo de rnedida , usando Colirnador Asferico AP4545 da
DIVERSEOPTICSINC , e tambern urn Tripleto Esferico de baixo custo, 06GLC002 da MELLESGRIOT.

• A seguir 0 posicionamento do CCD e ajustado, com 0 objetivo de obter
urna boa captayao em todo 0 trecho de medida. Este ajuste deve ser
feito cautelosamente, de preferencia em ambiente escuro, visualizando-
se a imagem do "spot" ilurninado do alvo incidente sobre a regiao
sensivel do sensor de imagem. Para facilitar 0 processo, toma-se 0

auxilio de urn oscilosc6pio ligado nos sinais de VALID,DIG eANA.

VALlD~

ANA-=!'r--~---
DIG __ :o----f1=--o- __

• Com urna amostra do material alvo, sao reguladas as faixas de potencia
do emissor Laser, ganho da placa amplificadora e fator de
amortecimento ou filtro de imagem. Estes ajustes permitem a
adequayao do funcionamento do aparelho para urna determinada
superficie. A desvantagem e que esses parametros podem alterar 0

comportamento do conjunto no aspecto de calibrayao. Assim, urna vez
calibrado para urn tipo de superficie, a substituiyao desta pode causar
desvios.

• Efetuado 0 ajuste do colimador, das faixas de potencia e dos filtros de
suavizayao da imagem, a calibrayao propriamente dita pode ser enmo
realizada. Atraves de urn bloco padrao, de 60mm no caso, se ajusta a
posiyao inicial do parafuso micrometrico.



Superficie de Referincil
/ Bloco padrio

• A partir dai, se coloca 0 medidor no "Modo Calibra~o". Este modo de
ope~ao esta contido no Software residente, e consiste em fomecer a
posi~ao da imagem Xi sobre 0 sensor. Esta posi~ corresponde a urn
"nUmero rruigico",que varia linearmente entre 0 e xmtix , e corresponde
ao nUmerodo "pixel" central da imagem.

• Em seguida e levantada uma tabela ( di , Xi) sendo di 0 valor expresso
no parafuso micrometrico e Xi 0 valor de pixel fomecido pelo programa
de controle. Procura-se dar voltas inteiras e sempre movimentar 0

parafuso nurn mesmo sentido, para evitar a influencia de folgas ou
outros erros sistematicos.

• Executada a tabela de calib~, utiliza.-se os dados obtidos como
entrada para 0 programa MATHCAD ja. descrito, que efetua a
interpol~ao da curva pratica usando a curva te6rica como base.

• As constantes encontradas sao colocadas no equipamento, via software,
que passa a utiliza.-Ias para transformar 0 "nfunero m8.gico" Xi nas
distancias estimadas di.. 0 caIculo e efetuado usando no~ em ponto
fIxo, 0 que permite que todas as rotinas intemas trabalhem somente com
aritmetica inteira. Uma unidade adotada corresponde a O,Olmm. Erros
de truncamento sao evitados atraves do cuidadoso estudo da sequencia
das oper~oes matematicas, e tambem do uso de aritmetica inteira de 32
bits.



Na Figura 4.1-26 a seguir, e ilustrada a curva de erro tipica para urna cabeya
medidora MD50, como projetada.
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Figura 4.1-26) Curva de Calibra~ao do Medidor MD50 nOde serie 014, Usando Parafuso Micrometrico com
Acunicia Melhor que ±O,Olmm e Superficie Branca Fosca.

A abscissa correpondente a distancia da superficie, elida no parafuso
micrometrico de calibrayao. A ordenada corresponde ao erro encontrado entre a leitura
do medidor e a posiyao considerada pelo parafuso micrometrico. 0 sistema usou as
constantes de calibrayao encontradas pelo programa interpolador. Veja Apendice II.

Considerando-se que a curva de calibrayao permite ao sistema anular os erros
sistematicos, 0 erro restante corresponde aquele que resulta da "imprecisao" do
equipamento. Adotando-se urn intervalo de confianya de 95%, obteve-se urna acuracia
de 20' = ±O,021mm (0' = desvio padrao).

Alguns fabricantes costumam informar a "imprecisao" do equipamento pelo
termo "linearidade". Neste caso, a linearidade e definida como a razao entre 0 maximo
valor obtido pela curva de calibrayao para a diferenya entre a medida lida e a medida
real, e 0 maximo valor possivel de medida (Fundo de Escala). Para urn campo de
medida de 50mm, obteve-se que a linearidade correspondente a ±O,064% do Fundo de
Escala.( Obs: Este valor foi obtido sem descorrelacionar a acuracia media do parafuso
micrometrico usado como referencia).

Uma outra forma de se estimar a acuracia do equipamento e efetuar 0 seguinte
ensaio, ap6s a calibrayao ja descrita. Usando-se novamente urn parafuso micrometrico
como alvo, este e fixado e zerado com relayao a superficie de referencia, na cabeya
medidora. Para isso se usa 0 bloco padrao, como mostrado na Figura 4.1-25. Uma
serie de valores arbitrarios saD colocados no parafuso e enta~ comparado com 0 valor
fomecido pelo medidor. Na Figura 4.1-27 seguinte ilustra-se 0 resultado, obtido para
10 medidas em cada ponto. A curva de erro mostrada apresenta urn erro medio de
±O,OI6mm. Esta componente corresponde ao erro sistematico ocorrido durante 0

processo, e pode ser atribuido a urn desvio de posicionamento do parafuso
micrometrico com relayao a face de referencia. A curva de erro apresenta tambem urn
erro de acuracia 20' = ±O,025mm, para urn intervalo de confianya de 95% .
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Figura 4.1-27) Curva Resultado da Acunicia Media

o ensaio de repetibilidade6 e executado colocando-se 0 parafuso n vezes
nurna determinada medida e verificando-se a varia9iio da leitura obtida. Na Figura
4.1-27 esta sobreposto em cada ponto de medi9ao a "repetibilidade 2 sigma", obtida
para 10 leituras cada. 0 valor medio obtido em todo 0 campo de medi9ao corresponde
a urna repetibilidade 20' = ±0,014mm, para urn intervalo de confian9a de 95% .

Foram construidos ate 0 momenta Gulho de 95) cerca de 20 unidades do
Medidor MD50. A acuracia media obtida foi de 20' = ±0,044mm; 0 erro de linearidade
medio foi de 0,055mm ou 0,11 % do Fundo de Escala. Estes valores levam em conta
os resultados obtidos em alguns medidores que nao atingiram precisoes melhores que
0,050mm, caso das primeiras unidades construidas. Na Figura 4.1-28 e apresentada a
curva de calibra9ao de urn desses medidores, considerado "ruim".
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Figura 4.1-28) Curva de Calibrayao do Medidor MD50 serie 005, considerado "ruim" devido a problemas
construtivos ocorridos na 6ptica de captayao.

6 Apesar de nao constar em dicionarios, 0 neologismo Repetibilidade e usado aqui com 0 mesmo sentido da
palavra inglesa repeatability. como sendo 0 grau de concordancia entre urn numero de mediyoes consecutivas ,
feitas por urn instrumento sob as mesmas condiyoes de operayao.



Este medidor "ruim" apresentou problemas construtivos principalmente nas
lentes de captac;ao, que nao possuia as caracteristicas 6pticas previstas. Algumas
vezes, 0 desvio 6ptico era grande a ponto do comportamento do sistema fugir do
previsto teoricamente. 0 desvio de acunicia usando a curva prevista te6ricamente foi
de 20' = ±0,085mm. Como 0 comportamento fugiu do previsto, tentou-se substituir tal
curva por um polinomio interpolador de grau 5. Calculando-se os seus coeficientes
pelo metodo dos minimos quadrados, se obteve acuracia de 20' = ±0,028mm.
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Figura 4.1-29) 0 rnesrno rnedidor "ruirn", MD50 nurnero de serie 005 , calibrado segundo urn polinornio
interpolador de Grau 5

A primeira vista pode parecer uma soluc;aointeressante utilizar um polinomio,
ao inves de uma curva te6rica, como base de interpolac;aona procura dos coeficientes
de calibrac;ao.No entanto, e necessano salientar que seria preciso a implementac;aode
rotinas matematicas de ponto flutuante ou outros artificios computacionais mais
sofisticados, no programa de controle do medidor. Como se pode observar a curva
te6rica consome somente 1 soma, 1 multiplicac;ao e 1 divisao, sendo de facil
realizac;aoem aritmetica de ponto fixo. Como, na maioria das vezes, a substituic;aodas
lentes de captac;ao era suficiente para corrigir 0 sistema, optou-se por manter a
equac;aote6rica.

Uma conclusao importante e que as constantes de calibrac;ao obtidas
(Apendice II) apresentam diferenc;as significativas com relac;ao aquelas previstas
teoricamente (Apendice I). Erros na estrutura mecanica, nas lentes, no colimador do
Laser, na eletronica etc, contribuem para estes desvios. 0 processo de calibrac;ao e
indispensavel para 0 born desempenho do conjunto.

4.1.6.2 Efeito da Rugosidade e do Granulado Optico

A titulo de verificac;ao,foi estudada a ac;aodo "filtro suavizador", destinado a
atenuar as influencias da rugosidade superficial e 0 efeito do "Speckle". Realizadas
com 0 medidor MD50 nfunero de serie 014.
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Figura 4.1-30) Acuracia do Equipamento, com 0 Filtro Suavizador Ligado, Medindo uma Manta de Borracha
Fosca. Media de 5 calibra~oes.
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Figura 4.1-31) Acuracia do Equipamento, com 0 Filtro Suavizador Desligado, Medindo uma Manta de Borracha
Fosca. Media de 5 calibra~oes.

As curvas da Figura 4.1-30 e da Figura 4.1-31 foram obtidas, usando como
superficie alvo, urna manta de borracha vulcanizada fosca. Com 0 filtro ligado a curva
obtida corresponde a uma acuracia de 2cr = ±0,043mm. Com 0 filtro desligado 2cr =

±0,098mm. Como pode se observar, 0 filtro possibilita uma melhoria na acuracia do
equipamento.

Para verificar se esse ganho se repete com outros materiais ou rugosidades foi
efetuado 0 ensaio seguinte. Vma serie de materiais tiveram suas rugosidades
levantadas por urn rugosimetro "Taylor Robson Surtronic 3P". As rugosidades Ra

(media aritmetica) e Rmax (valor de pico) foram registradas, como resultado da media
de 5 leituras.

A acuracia do Medidor foi levantada para 10 pontos com 0 filtro suavizador
ligado. 0 mesmo foi realizado com 0 filtro desligado. Os resultados sao apresentados
na tabela seguinte. Para a maioria das superficies, 0 filtro suavizador possibilita
ganhos significativos na acuracia, principalmente as superficies rugosas e foscas como
borracha vulcanizadas e lixa 600. Para outras, no entanto, 0 ganho nao e tao
significativo, notadamente para superficies brilhantes como 0 aluminio. Esse
comportamento sugere que nas superficies brilhantes os contrastes sao mais
destacados, diminuindo 0 efeito do filtro. Estudos mais detalhados a respeito sao
sugeridos.



Material Acuracia com Acuracia sem R. (J1m) R.,.(J1m)
Filtro (mm) Filtro (mm)

bIoeo cerami co polido 0,032 0,049 0,64 8,02
brilhante

bIoeo eeramieo 800 foseo 0,019 0,021 0,84 9,14

bIoeo eeramieo 400 foseo 0,035 0,038 0,96 10,91

chapa de a~o 1020 0,046 0,064 0,98 7,7
Iaminada

chapa de aiuminio 0,090 0,099 1,11 3,4

bIoeo cerami co 240 foseo 0,021 0,040 1,76 27,9

bloeo eeramieo 120 foseo 0,024 0,041 3,85 39,15

chapa de a~o 1020 jateada 0,073 0,086 5,24 42,31

borraeha preta vuleanizada 0,040 0,096 6,25 37,87

manta de eeIuIose branea 0,067 0,073 16,75 127,45

lixa 600 0,069 0,112 50,42 281,25

Tabela 4.1-1 )Acuracia com e sem Filtro Suavizador para Diferentes Tipos de Superficie , em ordem crescente de
Rugosidade Ra

Este medidor foi espeeialmente desenhado para fazer parte de uma maquina
ehamada Puneionadeira eNe. 0 projeto foi utilizado por urn dos maiores fabrieantes
mundiais de Iongarinas de eaminhoes. As longarinas SaDestruturas, mais eonheeidas
por "chassis", sobre as quais SaDmontadas as earroeerias e outros elementos motrizes
dos eaminhoes, ou outros tipos de veieulos de earga. As longarinas SaD eompostas
geralmente de vigas de perfil "I" ou "U", de eomprimento variando de 3,5 a 12m.

Normalmente, com a finalidade de fixar elementos eonstrutivos tais como
suspensoes, moIas, motores, eabinas, ete SaD exeeutados furos para os pontos de
fixa~ao diretamente na alma dos perfis. Uma longarina comurn eontem de 100 ate 250
furos.

Quando a longarina pertenee a algurn modelo de serie, os furos SaD feitos
durante a estampagem progressiva em prensas, que a partir de uma chapa plana,
eortam, dobram 0 perfil e efetuam os furos. Estas prensas SaD enormes (20.000



toneladas) e SaDmuito custosas no aspecto de preparayao, sendo somente viaveis
quando a produyao e elevada.

Para pequenas produyoes, normalmente 0 perfil e cortado e dobrado em
prensas menores e os furos saDfeitos manualmente, em furadeiras de gabaritos, 0 que
toma a produyao lenta e sujeita a erros.

Com a intenyao de aumentar a flexibilidade e rapidez na produyao de pequenos
lotes, foi projetada uma maquina chamada "Puncionadeira CNC". Esta maquina se
constitui basicamente numa "Prensa de Punyoes", sendo que a coordenada do
puncionamento e controlada no CNC. Urn programa informa quais as posiyoes onde
os furos devem ser executados; a maquina posiciona a peya e 0 punyao
convenientemente, e enta~ 0 furo e efetuado. 0 processo e repetido para todos os
furos. A Figura 4.1-32 esquematiza 0 processo.

Carro Movel Porta Pun~oes

carro Movel Porta Matriz

D

Aparentemente simples, na verdade 0 processo e complexo devido a uma serie
de fatores:

• Ao contrario do que se imagina, a longarina nao e rigida. Devido as suas
dimensoes, ela sofre deformayoes nao repetitivas, produzidas pelo manuseio,
estocagem, pequenas deformayoes durante a prensagem da aba e furos anteriores.

• Os furos geralmente saDagrupados de acordo com a sua finalidade. Por exemplo,
existem grupos de furos destinados a prender a suspensao, a carroceria, a cabina, 0

motor etc. Esses grupos sao, portanto, referenciados a algum ponto especial na
longarina, normalmente na aba. Como a longarina e "mole", se faz necessario
"corrigir" a posi~ao dos furos a serem executados, com base na posiyao "real" que
a aba de referencia apresenta. Dai surgiu a necessidade de medir a posiyao da aba
para cada grupo, no instante do puncionamento.



• Pela necess8ria viabilidade economica, 0 sistema inteiro deveria ser capaz de
efetuar um furo a cada 2 segundos, incluindo-se 0 tempo de posicionamento da
pe~a, medi~o, posicionamento do pun~o e prensagem.

• Para efetuar a medi~ao se especulou vmas alternativas, entre elas 0 uso de
sensores de contato LVDT, roletes de referencia, apalpadores mecanicos, etc.
Nenhum deles reuniu 0 conjunto de qualidades que cumprisse os requisitos
principais de precisao, velocidade e robustez.

Foi solicitado entao 0 desenvolvimento de Sensores a Laser com as seguintes
caracteristicas:

• Campo de medi~ao 5Omm, sendo de 60 a IIOmm a partir da face de
referencia;

• E~ Central se comunicando com CNC Altus 8100 em rede ALNET;

• Superficies a serem medidas: Longarinas de ~ 1010 a 1045 com
acabamento bruto ou jateado;

• Superficies podendo conter manchas de oleo, pOe focos de ferrugem.

Os sensores seriam colocados urn pouco atras dos pontos de ~ao, e teriam
por fun~ao medir continuamente a posi~o das abas, como mostrado na Figura 4.1-33.
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Figura 4.1-33) Posicionamento dos Medidores de Distancia na Puncionadeira CNC e seu Uso na Det~ das
Deform~Oes das Longarinas



A concep~ao do funcionamento seria a seguinte: os Medidores de Distancia
determinariam a posi~ao da aba. A posi~ao de cada aba e enviada ao CNC. Este por
sua vez, calcula a corre~ao necessaria ao posicionamento da ferramenta para que 0

furo resultante esteja dentro da tolerancia global (±0,3mm). Se as medidas estiverem
confiaveis e dentro dos campos possiveis, a prensa e acionada.

Normalmente as longarinas sao executadas em pares, as vezes simetricas ou
anti- simetricas. Assim, a Puncionadeira fabrica 2 pe~as simultaneamente a "esquerda"
e "direita". No entanto, como as pe~as podem apresentar desvios distintos, as
corre~oes sao exclusivas. Por isso, sao necessarios 4 medidores. As cabe~as devem
informar ao controle da Maquina Puncionadeira as medidas encontradas, para que 0

CNC efetue as corre~oes necessarias.

Para tanto, foi implantado urna rede de comunica~ao usando 0 protocolo CAN
(Controler Area Network) IS09141. Este protocolo e destinado especificamente para
implementar redes para controle de processos ou maquinas, sendo inclusive utilizado
em automoveis. SAE (1991). Ele difere daqueles de uso "comercial", por garantir 0

tempo de latencia minimo e conhecido. Ou seja, 0 tempo para urn determinado dado
ser distribuido entre as esta~oes que possuem interesse e deterministicamente fixado.

Outro fato a destacar e que a topologia da rede nao e realizada por "esta~ao", e
sim por "variaveis", ou seja, as requisi~oes e comandos tern como fonte ou destino
variaveis globais, tais como "temperatura", "medida x", "medida y", etc; nao se
importando com a localiza~ao fisica da "esta~ao" ou "no". Uma esta~ao pode
gerenciar infuneras variaveis. Maiores detalhes podem ser encontrados nas referencias
SAE(1991) e INTEL(1991).

Fisicamente, a rede foi implementada usando "loop de corrente" de 4 a 20mA,
sendo todas as esta~oes isoladas galvanicamente. 0 esquema da rede e apresentado na
Figura 4.1-34.

CNAltus Estapo Central

Rede
Alnet

A esta~ao central destina-se a converter as medidas e os sinais de controle para
o protocolo ALNET, usado pelo CNC 8100. Este protocolo e privado.



No aspecto 16gico, as variaveis de controle podem ser expressas como:

Comandos
Medida Cl Status Cl
Medida C2 Status C2

Medida C3 Status C3

Medida C4 Status C4

Os comandos sao ordens enviadas pela Esta~ao Central as cabe~as medidoras,
visando especificar parfunetros de controle. As variaveis Medida CX sao os resultados
de cada cabe~a medidora. As variaveis Status CX indicam se uma cabe~a nao esta
funcionando ou se a medida disponivel nao e confiavel.

o funcionamento e 0 seguinte: 0 CNC requisita a Esta~ao Central, via rede
ALNET, urn lote de medidas. A Esta~ao Central efetua a requisi~ao de cada medida,
via Rede CAN. Ao recebe-Ias monta urn "pacote" que e reenviado ao CNC, dentro do
protocolo ALNET. Todo 0 processo leva em tomo de O,ls a 0,5s, dependendo do
nfunero de leituras especificado para 0 caIculo da media.

Todos os m6dulos de processamento foram acondicionados em caixas padrao
IP54 para uso industrial, como mostrado na Figura 4.1-35.
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As cabe9as foram posicionadas na maquina Puncionadeira, dentro de urn
recinto protegido por "para-choques", visando impedir sua destrui9ao por falhas de
posicionamento das longarinas.

A precisao global atingida pelos medidores na aplica9ao descrita foi de 20' =
±O,04mm, em funcionamento continuo. As maiores dificuldades encontradas foram as
sujeiras que frequentemente aderiam a superficie da longarina, que em alguns casos
alteram as medidas obtidas. Certa ocasiao urna pelota de graxa, com aproximadamente
lcm de altura, estava "precisamente" posicionada, de forma que a interpreta9ao dada
pelo CNC, quase gerou urn acidente. Para evitar tais ocorrencias, 0 processo de
fabrica9ao foi alterado, prevendo-se urna etapa de prepara9ao anterior, efetuando urn
tipo de "limpeza" . Outras medidas de seguran9a foram tomadas, dentre elas, a
execu9ao de urn calculo de verifica9ao, sempre que 0 Pun9ao esta sendo ativado, com
o objetivo de verificar se este atingiria as abas ou furaria em regioes "proibidas" pelo
tipo de longarina que esta em processo.

Urn programa de rnonitoramento dos resultados provenientes das cabe9as
medidoras foi implantado, visando verificar a ocorrencia de grandes dispersoes
durante 0 processo, informando a ocorrencia de "medidas suspeitas" ao operador, que
nesse caso e consultado.

o maior problema encontrado, entretanto, foi a presen9a de fortes impactos e
vibra90es constantes que afrouxavam a fixa9ao das lentes da cabe9a, provocando a
perda do ajuste e da calibra9ao frequentemente. Por esta razao, os desenhos mecamcos
da fixa9ao das lentes e do colimador Laser foram modificados, adotando-se tambem a
pratica de colagem de todos os parafusos e ajustes. Apos urna calibra9ao, todos os
parafusos, roscas e apertos saD generosamente "travados" com colas "trava-roscas".

o Ultimo problema encontrado foi a ocorrencia de fortes ruidos eletricos e
"falhas de terra". Devido as altas potencias envolvidas, a impedancia do aterramento
nao parecia suportar os transientes, causando queirnas e "perdas de memoria" em
circuitos mais sensiveis. Nas cahe9as medidoras todas as partes foram isoladas de
liga90es diretas na carca9a, principalmente 0 Laser Sernicondutor. Adotou-se tambern
o esquema de aterramento somente em urn ponto. Urn cuidadoso reestudo das liga9ao
de terra foi efetuado na maquina CNC, objetivando criar caminhos de terra
diferenciados para as fontes de potencia.

o equipamento ja esta em funcionamento continuo desde de abril de 93, com
sucesso. Esse mesmo tipo de Medidor foi usado em outras aplica90es tais como
medi9ao de Manta de Borracha, Espessura de Bimetal, tambern com sucesso.



4.2 Projeto de um Medidor: 0 MD250

o Termo Medidor MD250, significando campo de mediyao de 250mm, nasceu
da necessidade de se construir urn medidor de distfulcia com campo grande, ao redor
de 300mm, mesmo que para isso a precisao fosse prejudicada.

A primeira aplicayao desse medidor impos alguns requisitos geometricos e
funcionais que determinaram sua arquitetura optica e eletronica. Necessitava-se medir
o nivel de enchimento em caixas de sabao em po, durante 0 processo, com as caixas
em movimento.

Geralmente, os saboes em po saD encontrados em caixas de papelao medindo
20cm ou 32cm. 0 enchimento e realizado nurna maquina conhecida por "carrossel"
onde, atraves do tempo de exposiyao (rotayao), se determina a quantidade de po que
cai na caixa, e assim, 0 seu nivel.

Como a mistura de sabao e altamente higroscopica, dependendo das condiyoes
reinantes no ambiente, ou mesmo pela ocorrencia de "pelotas", ou ainda por falhas no
carrrossel, algumas caixas podem sair menos cheias que outras. Para evitar que estas
caixas vazias ou nao completas cheguem as maos de algurn consurnidor, foi solicitado
urn sistema que detectasse a falha.

Sensores de peso dinamico, sensores capacitivos, etc nao deram resultado
satisfatorio, pois 0 sabao possui densidade variavel. Mais que 0 peso em si, e
importante que 0 myel esteja dentro de limites toleraveis, para evitar que haja
aborrecimentos por parte dos consurnidores, ao encontrarem caixas "pela metade",
apesar do peso estar dentro do especificado.

Era necessario, portanto, urn sensor optico que medisse 0 myel medio do sabao
presente na caixa de papelao, logo apos 0 enchimento. Estudando a geometria das
maquinas "carrossel" bem como 0 tamanho das caixas de sabao obteve-se os seguintes
requisitos:

• Campo de mediyao de 100 ate 350mm da face referencia.

• Velocidade: ate 6 caixas por segundo.

• Precisao: melhor que 2mm

• Ponto de mediyao distante do ponto de expulsao.

• Angulo: 0 eixo optico menor que 35 graus
o ponto de mediyao se situava logo apos 0 carrosse1, e caso a caixa fosse

rejeitada, 0 sistema deveria expulsa-Ia. Porem, 0 ponto de expulsao se situava a vanas
"caixas" de distancia devido a geometria das maquina. Portanto, 0 sistema deveria
efetuar tambem urn controle de "fila".
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A distancia entre a cabec;a e a caixa de sabao foi especificada como estando em
tomo de 100mm, vi sando impedir choque da tampa da caixa com a cabec;a medidora.



Para garantir 0 sincronismo se fez necessario 0 usa de 2 sensores de presenya
fotoeletricos: 0 primeiro seria colocado para acionar a mediyao; 0 segundo para
acionar 0 ejetor de caixas rejeitadas.

4.2.2 Projeto da Cabe~aMedidora
Seguindo 0 mesmo procedimento usado no item 4.1.2 anterior, tem-se as

seguintes condiyoes de contomo.

R= 250mm, campo de mediyao (de 100 ate 550mm)

P< 2mm, precisao desejada
dO = 100mm, da face de referencia

8<35°,devido as dimensoes da caixa

Xmax= 28mm sensor CCD, TCD 142D

velocidade de 6 resultados por segundo

Usando 0 mesmo procedimento descrito para 0 MD50 se chegou aos seguintes
resultados:

8= 29°
f=43mm

a = 43°

s'= 68,58 e h'= 0 para x=o

s'= 49,75 e h'= 17,92 parax=xmax
dO=1 03mm
R=250mm
P obtido=0,06mm

A configurayao mecanica segue aproximadamente 0 esquema da Figura 4.1-5,
porem, seguindo os angulos e posiyoes relativas descritas acima. A lente segue 0

esboyo apresentado na Figura 4.2-3.



o sistema eletronico tambem segue 0 mesmo diagrama esquematizado da
Figura 4.1-12 anterior. No entanto, por motivo de ve1ocidade, 0 processamento foi
dividido em dois microprocessadores. 0 primeiro e responsavel pela medi~ao
propriamente dita; 0 segundo efetua 0 controle de fila.
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o programa de controle e Medi~ao e similar ao descrito no item 4.1.4 para 0

MD50. 0 ntimero de capta~oes para efetuar a media e escolhido experimentalmente,
com 0 objetivo de levantar a topografia media da superficie do po dentro da caixa.
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o programa fica esperando 0 disparo do sensor de sincronismo. Ao se receber
o disparo, urn certo nfunero de captalYoessaD feitas em sequencia. A seguir a media e
calculada, obtendo-se assim urn nivel medio. 0 nfunero de capta~oes para media e
escolhida experimentalmente, dependendo da velocidade ajustada na maquina.

o tempo de medilYao esta disponivel num conector no painel traseiro do
equipamento e por urn sinallurninoso no painel, visando permitir 0 ajuste fino e evitar
que se melYa a tampa da caixa ou mesmo a borda desta. 0 circuito eletronico foi
ajustado para 140 captayoes por segundo. 0 esquema de "filtragem" de valores muito



discrepantes foi implementado, bem como 0 esquema de 2 bancos altemantes, com a
finalidade de permitir as rotinas de captayao e caIculo simultfuleos.

Efetuado 0 disparo e captado 0 nfunero correspondente para media e filtragem,
o resultado e comparado com val ores pre-ajustados, via paine!. A verificayao e
realizada e 0 veredicto e enviado para 0 outro processador, controlador de fila.

o programa de controle de fila e simples, constituido por urna estrutura FIFO
com 2 "ponteiros". 0 primeiro "ponteiro" e acionado pelo disparo proveniente do
caIculo da medida do primeiro processador. 0 valor do "veredicto" e armazenado
nurna celula do FIFO. Urn outro ponteiro e deslocado pela presenya do sinal de
sincronismo do ejetor. Neste ponto e verificado 0 "veredicto" da celula de saida e 0

ejetor e acionado correspondentemente. 0 tamanho do FIFO, corresponde ao nfunero
de "caixas" entre 0 ponto de mediyao e 0 ponto de ejeyao.

o procedimento de calibrayao e identico ao descrito no item 4.1.5 do medidor
MD50. Todavia, ao inves de urn parafuso micrometrico foi usada urna regua 6ptica de
posicionamento com precisao de O,Olmm. A curva erro de calibrayao e indicada na
Figura 4.2-6.
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Figura 4.2-6) Curva de CaIibra'Yao Obtida para 0 MD250, n° 22, Usando Regua Micrometrica com Acuracia
Melhor que O,Olmm, em Superficie Branca Fosca

o valor obtido de acuracia, para urn intervalo de confiabilidade de 95%
corresponde a 2(j = ±0,40mm (j desvio padrao). 0 erro de "linearidade" obtido foi de
0,588mm, que no caso corresponde a cerca de ±0,23% do Fundo de Escala.

o sistema atingiu a velocidade de 6 caixas por segundo e em ensaios de
bancada ate lO/s.

Foram construidas ate 0 momento Gulho 95) 23 cabeyas medidoras MD250. A
acuracia media obtida foi 2(j = ±0.44mm , 0 erro de linearidade foi de 0,52mm
correspondendo a 0,208% do Fundo de Escala.



o maior problema encontrado, no entanto, foi a presen~a de vapores quimicos
e po espalhados pela movimenta~ao da mciquina. Depois de urn tempo de uso as lentes
ficavam sujas e 0 sinal optico ficava fraco e distorcido. Urn procedimento de limpeza
periodico, efetuado junto com a manuten~ao preventiva do "carrossel", resolveu 0

problema. Cinco medidores esmo em funcionamento desde janeiro de 93.

Este medidor se mostrou muito versatil, principalmente em aplica~5es onde a
maior necessidade e realizar urna medida sem contato fisico a urna distancia grande.
Este medidor vem sendo utilizado com sucesso na industria de Borracha, de Pneus e
Siderurgia.



4.3 Compara~ao com alguns medidores Comerciais
Na Tabela 4.3-1 abaixo , sao resumidas as caracteristicas de alguns Medidores

por Triangula9ao a Laser. Sao mostrados dados de varios fabricantes , e comparados
com os MD50 e MD250 aqui projetados. Os dados sao provenientes dos catalogos dos
pr6prios fabricantes.

Fabricante Distancia Campo de Acuracia Resolu~io Velocidad Tipo de Laser
Origem Medi~io e Sensor

AROMAT 40mm ±IOmm ±0,2%FE 0,005mm 10Hz FEL 780nm,
ANLl45 lAC (I) 5mW

±0,5%FE pulsado
(II) 80KHz

AROMAT 75mm ±25mm ±0,2%FE 0,02mm 10Hz FEL 780nm,
ANLI751AC (I) 5mW

±0,5%FE pulsado
(II) 80KHz

KEYENCE 80mm ±20mm ±O,lmm O.lmm 25Hz FEL 670nm
L081 3mW

pulsado
KEYENCE 30mm ±3mm ±O,I%FE 0,0002mm 16KHz FEL 670nm
LC2220 3mW

pulsado
40KHz

KEYENCE 50mm ±8mm ±O,I%FE 0,0005mm 16KHz FEL 670nm
LC2320 3mW

pulsado
40KHz

Mmrroyo 46mm ±4mm ±0,006mm O,OOOlmm 480Hz FEL 780nm
L548-101 ±0,2%FE 5mW

(III) pulsado
MmrrOYO 62mm ±IOmm ±0,015mm O,OOOlmm 480Hz FEL 780nm
L548-102 ±0,2%FE 5mW

(III) pulsado
OPTO 60mm (V) 50mm ±O,Il%FE O,Olmm 100Hz CCD 670nm
MD50 4mWCW
OPTO 100mm 250mm ±0,2%FE O,lmm 100Hz CCD 670nm

MD250 (V) 4mWCW
SELCOM 50mm ±3mm ±0,2%FE 0,0015mm 2KHz/ FEL 780nm

SLS5000-3 10Hz (IV) 20mW
pulsado
16KHz

SELCOM 300mm ±IOOmm ±0,2%FE 0,05mm 2Khz/ FEL 780nm
SLS5000-100 10Hz (IV) 20mW

pulsado
16KHz

Observa~oes:
-(I) Acuracia no centrodo campo de mediyll.o, relativamente ao valor de Fundo de Escala.
-(II) ACurllciaa pontos situados a 75% do campo de mediyllo, ralativamente ao valor de Fundo de Escala.
-(III) A Acuracia final correponde ao maiorvalor.
-(IV) A Velocidade mais baixa e a usadana obtenylloda Acuracia descrita.
-(V) Posiyllodo Inicio do campo de Mediyllo
-Todas as Acuracias relatadas usandomaterial branco fosco .
-Salvo menyllocontraria, todas as PosiyOtlsdo Inicio do Campo de mediyll.ocorrespondemao centro deste.



E necessaria muita cautela na comparayao pois os parametros relevantes nao
seguem 0 mesmo metodo de avaliayao . Parametros tais como acunicia , linearidade e
velocidade de medida sao expressos em formas pr6prias, nao padronizadas. Outra
quesmo importante se refere ao custo do equipamento , por depender de fatores nem
sempre controlaveis, tais como 0 mercado, legislayao, politicas ou estrategias de
vendas, engenharia de suporte etc. Assim a comparayao entre diversos tipos e
fabricantes devem ser feita cautelosamente.

A primeira observayao se refere ao tipo de sensor utilizado. A maioria dos
medidores usam os Fotodiodos de Efeito Lateral (FEL), com campo de mediyao
relativamente pequenos. Isto reflete 0 fato de que os sensores CCD de baixo custo e
alta resoluyao serem relativamente recentes, e os FEL de grandes dimensoes serem
relativamente ruidosos e de baixa precisao.

As acuracias sao expressas de diversas formas, urnas com relayao ao fundo de
escala , outras em termos absolutos. as medidores da OPTO , MITUTOYOe SELCOM
exprimem a acuracia nurn intervalo de confianya de 95% ( 2 sigma). Os demais nao
esclarecem a obtenyao do parametro. Curiosamente todos indicam a superficie do
material como sendo "branca e fosca".

Mesmo dentre os medidores que utilizam os FELs, existem diferenyas
significativas. 0 modelo L081 da KEYENCEe simples, de baixa precisao e baixo custo
(-1.000US$ FOB) , indicado para a detecyao de posicionamento em automayao
industrial. la 0 medidor LC2220 tambem da KEYENCEe de alta precisao e alta
velocidade. E constituido por urn complexo sistema eletronico destinado a mediyao de
espessuras, e atinge alto custo (-17 .OOOUS$).Os medidores MITUTOYObem como os
SELCOM, foram os pioneiros , sendo fabricados ate hoje , e possuem custos nurna
faixa intermediaria (-5.000 e 9.000 US$ FOB). Os medidores OPTOMD50 e MD250
possuem grande campo de mediyao com acuracia elevada , e quando comparados com
aqueles de campo similar , tais como 0 SELCOMSLS5000-100 atingem desempenho
igual ou melhor com potencias de ilurninayao sensivelmente menores. Observar que
para atingir acuracia elevada , este ultimo opera com velocidade baixa ,10Hz. Isto
sugere 0 uso de algum artificio de limitayao de banda de ruido ou de processamento
que supere as limitayoes dos FELs grandes.

Os medidores MD50 e MD250 sao de baixo custo (-3.000 US$), por
utilizarem CCDs aplicados em maquinas de fac-simile e 0 processamento ser quase
inteiramente digital. A velocidade e relativamente baixa, 100Hz, porem esta se deve
principalmente ao microprocessador utilizado , de 8 bits. Usando 0 mesmo CCD e
possivel atingir cerca de 1700 Hz , com pequenas mudanyas na eletronica de controle
e aplicando urn microprocessador de 16 bits.



5. Cultura de Utiliza~ao
Nos capitulos anteriores foram estudadas as principais tecnicas, componentes e

desenhos dos Medidores de Distfulcia. Neste capitulo saD discutidos alguns aspectos
relacionados a utilizayao deste tipo de medidor. A finalidade desta discussao e 0

esclarecimento de quais areas ou aplicayoes 0 medidor e viavel, e quais nao, e a razao
que esta por tras disso.

Procurou-se realizar uma analise comparativa entre alguns metodos
altemativos, comparando seu desempenho, e discutindo as vantagens relativas.

As regras de boa utilizayao destes medidores saD discutidas com 0 intuito de
otimizar 0 seu uso e extrair 0 maximo desempenho nas aplicayoes, onde seu uso e
recomendado.

Por fim e executada uma breve discussao das principais areas de utilizayao,
reais e potenciais.

o Medidor de Distfulcia por Triangulayao a Laser nao e 0 futico metodo capaz
de efetuar a medida de distfulcia, sem contato fisico direto. Existem sensores
capacitivos e indutivos que, dependendo da situayao, apresentam caracteristicas
interessantes. Outros sistemas, tais como ultra-sonicos, possuem aplicayoes bem
determinadas. A seguir saD explicados suscintamente os principios de funcionamento
e caracteristicas.

Os Sensores Indutivos se baseiam em dois principios: 0 de induyao de corrente
e 0 de relutfulcia variavel. 0 metoda de induyao de corrente parasita e esquematizado
na Figura 5.1-1.

~
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Superficie Condutora 7777777

~ Corrente Parasita Induzida



Uma corrente altemada de alta frequencia e aplicada a bobina. 0 campo
magnetico produzido, induz na superficie condutora correntes parasitas. Essas
correntes parasitas dissipam parte da energia contida no circuito ressonante do qual a
bobina faz parte. A amplitude da corrente de perda depende da distancia entre a
bobina e a superficie condutora. Ap6s tratamento do sinal, a distancia da superficie
condutora e obtida.

Precisoes da ordem de 0,2% do Fundo de Escala saD obtidas em campos de
medi90es de 0,5 ate 80 mm. Podem trabalhar em temperaturas elevadas (ate 350°C) e
saDrelativamente insensiveis as varia90es termicas. As desvantagens saDque operam
somente em superficies condutoras e, principalmente para distancias de 50 a 80mm, a
cabe9a medidora apresenta diametro de ate 140mm; assim, a medida nao e pontual.
Outra desvantagem e a complexidade eletronica, que exige alta estabilidade e
precisao. As velocidades de amostragem chegam a 30KHz. DOEBLIN (1975).

Urn medidor indutivo mais simples corresponde ao de relutancia variavel,
esquematizado a seguir.

L
Entreferro ((I)) ((I))

I/I/I/I~//I

Neste medidor, a indu9ao obtida no nucleo depende do caminho magnetico.
Como se observa, 0 caminho magnetico parte do nucleo da bobina, atravessa a
camada de ar e atinge a superficie metaIica retomando ao nucleo. A componente
principal de varia9ao da relutancia e a espessura da camada de ar.

Aplicando-se uma corrente altemada e medindo-se 0 sinal induzido se obtem
uma medida de relutancia do circuito magnetico, e assim a camada de ar presente.

o processamento eletronico deste sistema e mais simples, sendo muito
utilizado em detectores de presen9a, para automa9ao fabril. As medidas da distancia
variam de 0,5 ate 35mm com acuracia da ordem de 1% de Fundo de Escala, e
velocidade de amostragem de ate 5KHz.

Apesar de funcionar em superficies condutoras, sua utiliza9ao e indicada
principalmente para materiais ferromagneticos.

.~,.'<""'".._.....•, ".'_ H~'"
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o Sensor Capacitivo baseia-se na propriedade de urn capacitor ideal onde,
variando-se a distancia entre placas, altera-se a capacitancia do conjunto. No caso do
medidor capacitivo, 0 sensor corresponde a urna placa e a superficie alvo a outra. Na
Figura 5.1-3 e mostrado 0 principio.

Uma corrente altemada de frequencia fixa e aplicada as placas do capacitor.
Uma pequena corrente de carga flui pelas placas. A tensao presente na placa e
proporcional a capacitancia e assim a distancia entre placas. Urn circuito eletronico
processa esta informayao fomecendo a distancia.

Os campos de medida variam de 0,05 ate 10mm, com acuracia de 0.2% de
Fundo de Escala; as resoluyoes atingem 0,004% de Fundo de Escala.

o Medidor Capacitivo se presta a mediyao de distancias em qualquer material
condutor. Utilizando-se do artificio de colocar urna superficie metalica como base, e
possivel tambem realizar a mediyao de espessuras de materiais isolantes, tais como
filmes plasticos.

/ Materiallsolante

'" Base Metalica



5.1.3 Sensores Ultra-sonicos
Os sensores Ultra-sonicos funcionam sob 0 princlplO de transmissao e

recepyao de uma onda acustica. Uma capsula piezo-eletrica transmite durante um
curto periodo de tempo uma onda de alta freqiiencia, normalmente entre 40 e 200KHz,
fora da regiao de sensibilidade do ouvido Humano. Esta onda caminha pelo meio,
usualmente ar ou algum liquido, e atinge a superficie de interesse. Ao atingir esta
superficie, uma parte e refletida e volta para 0 sensor. 0 periodo de tempo decorrido
entre 0 instante da transmissao e 0 da recepyao e medido, e atraves de calibrayao
relacionado com a dismncia entre 0 sensor e 0 alvo.

0.011 I•• id.m. ~

D-lIJIu-'V'J_:
Onda Refletida

Transmissorl Receptor
Ultras am

Por operar com ondas acusticas , a eficiencia do sensor depende das
caracteristicas do meio e do material alvo. Os melhores resultados sao obtidos quando
existe urn grande "contraste acustico" de maneira que as ondas refletidas sejam bem
definidas. Devido tambem a esta caracteristica , a onda transmitida possui grande
divergencia que depende do comprimento de onda utilizado: a 40KHz estes sensores
possuem divergencias de 60° , e a 200KHz cerca de 10°. Assim normalmente a regiao
de medida possui grandes dimensoes. A avaliayao da dismncia e feita pela medida do
tempo decorrido , e assim depende da velocidade de propagayao no meio.
Infelizmente esta velocidade pode variar com a temperatura , no caso do ar cerca de
0,2%/oK. Meios em movimento , tais como correntes de ar , ventos, alvos em
movimento, tambem podem causar desvios. Devido a estas caracteristica normalmente
possuem precisao entre 1 e 5% Fundo de Escala , com campos de mediyao indo de 1,5
cm ate 10 metros. A velocidade de medida depende do campo de mediyao , porem
tipicamente se situa ao redor de 5 Hz.

o campo de atuayao depende que 0 objeto a ser medido possua caracteristicas
adequadas, regioes grandes de posicionamento e caracteristicas bem controladas do
ambiente.Os medidores de Dismncia Ultra-sonicos sao muito usados como sensores
de presenya em automayao industrial, alarmes residenciais e automotivos. Sao muito
usados tambem em medidores de Nivel de Liquidos e P6s em Silos, Medidores de
Profundidade em barcos (batimetro) etc.

Em algumas montagens especiais podem medir espessuras de materiais. Uma
aplicayao comum e a da mediyao de Espessura de camada Isolante na fabricayao de
cabos eIetricos. Urn captador Ultra-sonico e colocado em contato com a camada
isolante , e a espessura desta e medida em contraste com 0 fio metcilicointemo. Estes
equipamentos medem espessuras de 0,3 ate 5mm com precisao de ate 1%.



• Acuracia: Todos os metodos aqui descritos possuem acuracia na ordem de 0,03 e
5,0%, sendo que 0 sistema por triangula<;ao e 0 capacitivo levam vantagem.

Triangula<;ao Laser

Capacitivo
Indutivo
Ultra-sonico

0,03% a 0,5%

0,2%
0,2% a 1%

l%a5%

• Materiais Aplicaveis: as Medidores Lasers sac intrinsecamente insensiveis ao
tipo de material que esta sendo medido, e mesmo alguns materiais transparentes
podem ser medidos em modelos dedicados. as sensores indutivos impoem a
necessidade do material ser indutivo ou mesmo ferromagnetico. as sensores
indutivos devem ser calibrados para 0 material que estci sendo medido, devido as
caracteristicas de permeabilidade e condutibilidade alterarem a indu<;ao magnetica
existente. Se 0 material apresentar estas caracteristicas variaveis, as medidas
poderao sofrer erros. a sensor capacitivo pode medir espessuras de materiais
isolantes, porem, a medida de distancia e efetuada contra uma superficie metci1ica
bcisica. as medidores Ultra-sonicos dependem que haja contraste acustico e que 0

material nao absorva ou atenue a onda refletida em demasia. Tipicamente exigem
que 0 sinal recebido seja no minimo 10% do transmitido.

• Posicionamento do Sensor: as sensores Indutivos e Capacitivos normalmente
sac colocados bem junto a superficie que estci sendo medida, pois a caracteristica
do processo de medi<;ao impoe esta condi<;ao. Assim, se por exemplo, em algum
processo, por razoes de seguran<;a, for necessano manter uma distfulcia minima de
separa<;ao entre 0 medidor e a peya, conseqtientemente a acuracia vai diminuir. Por
exemplo, deseja-se que a cabe<;amedidora fique no minimo 15mm de distfulcia de
uma chapa. Nesse caso, a acuracia maxima obtida na avalia<;ao de distfulcia sera de
±0,015mm (0,1% de Fundo de Escala). Para os medidores por Triangula<;ao Laser,
as distancias de separa<;ao sac grandes. Uma medidor por triangula<;ao tipico, com
campo de medi<;ao entre 60 a 80 mm de distancia, possui acuracia de ±0,02mm.
Quando, no entanto, a distfulcia de separa<;aonao e critica, os medidores indutivos
ou capacitivos podem apresentar melhor acuracia. as medidores Ultra-Sonicos
necessitam que a normal a alguma superficie do alvo esteja orientada com rela<;ao
ao transmissor com tolerancias ao redor de ±7°, pois caso contrano a onda
refletida nao retoma ao sensor. Normalmente tambem possuem distfulcias
minimas de posicionamento , ajustciveis , tipicamente ao redor de 20% da medida
de fundo de escala.



• Medi~ioPuntiforme: 0 Medidor por Triangula~ao a Laser e capaz de definir
com precisao 0 ponto de onde a distfutcia esta sendo avaliada. Trata-se de urna
caracteristica Unica e muito uti! em diversas situa~6es, principalmente quando se
deseja levantar superficies irregulares ou de geometria nao plana. Os medidores
Indutivos ou Capacitivos "integram" em urna area a medida resultante, sendo
assim impossivel a determina~ao de urn ponto particular. Devido a esta
caracteristica "integradora", os sistemas Indutivos ou Capacitivos sac uteis
principalmente quando a medida desejada nao deve conter influencia de defeitos
ou caracteristicas superficiais tais como rugosidade. Os medidores Ultra-sonicos
sac os que possuem as maiores regi6es de medi~ao. Devido a divergencia da onda
transmitida, entre 10° e 40° , cobrem areas grandes e assim sac uteis quando 0

alvo nao possui regiao bem definida de posicionamento.

• Velocidade: Todo os sistemas descritos possuem velocidades altas quando
comparados aos metodos de contato. Neste caso, os medidores Ultra-sonicos sac
os mais lentos , cerca de 5Hz seguidos pelos a Laser , variando de 100Hz a
40KHz. Os Indutivos podem ir ate 100KHz. Nas medi~6es de espessura, por
exemplo, este fate pode ser relevante porque permite a filtragem dos efeitos
causados pela vibra~ao. Ao contrmo do que se imagina, urn medidor lento nao
necessariamente "filtra" as influencias vibrat6rias, podendo causar erros. Por
exemplo, medidores com frequencias baixas, ao redor de 100 a 200 Hz, podem ser
enganados devido as vibra~6es superficiais de 120Hz em algum equipamento
eletrico. Normalmente, nos medidores mais nipidos, esta filtragem e ajustada pelo
usumo.

• Faixa de Temperatura de Trabalho: Apesar de todos os medidores permitirem
seu use "enclausurado" em caixas isoladoras termicas, alguns medidores
intrinsecamente possuem maior capacidade de suportar tais varia~6es. as
medidores Ultra-sonicos sac desenhados para trabalhar tipicamente entre 0° e 60°,
pois sofrem deriva termica acentuada , ao redor de 0,2%/°K. Sao sensiveis
tambem aos gradientes termicos e fluxos de ar. Os Sensores Indutivos podem
trabalhar ate cerca de 350°C, pois a partir dessa temperatura as caracteristicas
ferromagneticas come~am a desaparecer. Os Sensores Capacitivos geralmente
trabalham ate 150°C. lei os Sensores Laser, devido aos seus elementos 6pticos e
eletronicos, raramente ultrapassam 40°C, sem prote~ao. Entretanto, quando as
temperaturas sac mais elevadas, acima dos 200°C, devem ser colocadas prote~6es
especiais. Devido a essas prote~6es, os medidores Indutivos e Capacitivos nao
mais se prestam ao funcionamento. Os Ultra-sonicos perdem eficiencia, salvo em
casos onde a precisao requerida e baixa. 0 Medidor Laser neste caso, por enviar
urna feixe lurninoso e possuir distancias de trabalho maiores, novamente e 0 mais
indicado. Dai seu uso em siderurgia.



5.1.5 Resumo das Caracteristicas
Pela Tabela 5.1-1 e pelos comentarios anteriores, se verifica que os fatores

decisivos na aplicalj:ao do Medidor Laser por Triangulalj:ao correspondem
principalmente aos seguintes :

- nao contato, com distancia de trabalho relativamente grande;

- independencia do tipo do material a ser medido e de suas caracteristicas
eletricas;

- determinalj:ao precisa do ponto de medida;

- velocidade;

- precisao e acunicia elevadas.
Se qualquer urn desses itens citados forem caracteristicas necessanas a

medilj:ao, 0 Medidor a Laser por Triangulalj:ao e a solulj:ao , e muito provavelmente a
melhor.

Indutivo Capacitivo U1tra-Sonico Triangula~ao
Laser

Acuracia 0,2% a 1,0% 0,2% a 0,5% 1 a5% 0,03 a 0,3%

Resolu~ao 0,01% 0,004% 0,1% 0,03% tipico
(tipica)

Campo de 0,5 a80mm 0,05 a 10mm 200 a 1000mm 10 a 350mm
Medi~ao (tipico) (tipico)

Distincia de 0 0 o a 20% do 10a200mm
trabalho campo (tipico)

(posi~ao sensor)

Faixa de -40 a +350°C -40 a 150°C o a 60°C o a 40°C
temperatura

(sem prote~ao)

Faixa de - - ate -500°C ate - 1000°C
temperatura

(com prote~ao)

Velocidade de ate 100KHz ate 3KHz 5Hz (tipico) ate 40KHz
medida

Materiais Condutivos e Condutivos quaisquer quaisquer
Ferromagneticos

Area de Medida 4 a 140mm 4 a20mm 20 a3000mm 0,1 a 1mm
(tipico)



5.2 Regras de Boa Utiliza~ao
Os Medidores por Triangula9ao Optica, por estarem baseados em principios

pouco usuais, nao possuem uma cultura de utiliza9ao ja estabelecida. Este fato pode
resultar as vezes, numa situa9ao de mau uso ser interpretada como de mau
funcionamento.

Por ser um equipamento de introdu9ao industrial relativamente recente, nao
existe ainda 0 conhecimento da tecnica e "macetes", ou mesmo 0 born senso que, por
exemplo, ja existem para 0 paquimetro, micrometro, rel6gios comparadores, etc. 0
fato de se utilizar "Raio Laser" algumas vezes por ignorancia ou ma informa9ao, faz
com que seu uso seja temido. THOMAS(1986) descreve a experiencia na implanta9ao
de sensores Laser para Rob6tica. Conclui-se que a divulga9ao das normas de
seguran9a como a FDA (1985), e a classifica9ao dos equipamentos dentro da mesma,
ajudam a contomar esta "resistencia psicoI6gica".

A seguir serao apresentadas urna serie de regras uteis para urna boa utiliza9ao
dos Medidores Opticos por Triangula9ao. A finalidade dessas regras e de educar 0

usuano para urna melhor compreensao do equipamento, criando assim a boa cultura
do uso.

• Por ser um equipamento 6ptico, se deve evitar a contamina9ao das lentes
da cabe9a 6ptica. Sujeiras que ali se depositem, podem diminuir e alterar a
condi9ao de capta9ao da imagem. Quando 0 equipamento precisa ser
instalado em locais que apresentam altos riscos de contamina9ao, cortinas
mecanicas ou mesmo cortinas de ar comprimido devem ser usadas.

• Cuidados especiais devem ser tornados com a presen9a de luzes potentes
ou com reflexos de luz solar que possam atingir a 6ptica de capta9ao.
Nestes casos, recomenda-se urn reposicionamento da cabe9a de forma a
eviffi-las.Alguns fabricantes chegam a recomendar que a luz ambiente nao
ultrapasse determinados valores (-3000 lux). Nestes casos, 0 uso de
"viseiras" ou "mascaras" e recomendado.



• Alguns medidores possuem fonte luminosa modulada e amplifica9ao
sintonizada. Este metodo permite grande imunidade a ruidos eletricos e
mesmo 6pticos. No entanto, fontes luminosas muito intensas podem
saturar 0 sensor, encobrindo 0 sinal desejado.

• Gradientes termicos ou presen9a de fontes de calor intensas podem causar
desvios mecamcos nos suportes, e ate mesmo na estrutura da cabe9a
medidora. Tais desvios podem gerar erros nas capta90es. Muitas vezes e
necessano aguardar a acomoda9ao termica para serem efetuados ajustes ou
medidas acuradas.

A instala9ao e orienta9ao da cabe9a 6ptica medidora com rela9ao a superficie
que esta sendo medida deve seguir algumas regras bcisicas:

• Quando 0 medidor por Triangula9ao for do tipo "Feixe Normal" , e
importante que durante a sua instalacyaose garanta 0 posicionamento do
feixe com relacyaoa normal a superficie, ou de maneira paralela ao
deslocamento desta. Uma forma pratica de se garantir este alinhamento
durante a instala9ao, consiste em posicionar um espelho no local de
incidencia do feixe e verificar se a reflexao atinge a origem deste. Quando
o medidor for usado para medir deslocamentos de superficies com grande
refletancia, deve-se evitar que reflexoes atinjam a 6ptica de capta9ao.
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• Quando a superficie alvo esta em movimento, e ela possui desniveis,
cuidados devem ser tornados no sentido de observar a posssibilidade de
ocorrer 0 ocultamento do feixe iluminador. A medida que a superficie se
move, 0 feixe iluminado pode ser capturado por alguma depressao,
impedindo que a luz espalhada seja captada pelo sensor. Nestes casos, a
cabe9a medidora deve ser reorientada.



Movimento-9I
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• 0 mesmo raciocinio se aplica a superficies em revolu~ao. Quando a
supeficie e muito rugosa, 0 movimento pode produzir urna mancha, ou
regiao preferencial para a luz espalhada, tal como ocorre em rebolos,
chapas laminadas etc. Este espalhamento pode confundir 0 sensor de
imagem, provocando erros de leitura. Nestes casos, tambem e
recomendavel 0 reposicionamento.

• Quando a superficie possuir grandes varia~oes de refletancia ou apresentar
regioes pintadas com grande diferencial reflexivo, erros de medidas podem
ocorrer quando 0 feixe iluminado cruza a fronteira de tais regioes. A causa
deste fenomeno tern origem no feixe iluminador, que normalmente possui
uma dimensao nao exatamente pontual. Na fronteira, com 0 feixe centrado,
uma parte atinge a regiao mais clara e outra a regiao mais escura. Como os
sensores de posi~ao determinam 0 "centr6ide" da imagem, a regiao mais
clara participa mais efetivamente que a escura, induzindo a urn desvio.
Para sanar este efeito, e importante posicionar 0 sensor no sentido paralelo
a fronteira.



5.3 Aplica~oes dos Medidores a Triangula~ao Optica
A seguir serao apresentadas diversas sugestoes de aplical(oes dos Medidores

por Triangulal(ao a Laser. Algumas delas resultam da necessidade de separal(ao fisica,
ou seja, medil(ao sem contato, outras pela rapidez e precisao desejada. 0 Medidor por
Triangulal(ao a Laser encontra possibilidade de aplical(ao nas areas de Siderurgia e
Fundil(ao, industrias Madeireira, Automotiva, Embalamento, Transportes.

Serao descritas a seguir algumas aplical(oes, dentre muitas sugeridas pela
Literatura, porem, aquelas aqui apresentadas fazem parte da experiencia do autor.

A fabrical(ao de placas de alguns metais, como por exemplo, 0 aluminio, e
executada atraves do escoamento de metal liquido. Vma lamina de altura reguhivel
controla a espessura do escoamento. Para comandar a posil(ao desta lamina e
necessaria a medil(ao da espessura do material fundido. Devido as altas temperaturas e
ao estado liquido que se apresentam, as medil(oes por contato sao descartadas.

o Medidor Laser e "zerado" no fundo do canal. Na passagem do material
fundido a espessura e determinada e controlada pela realimental(ao da posil(ao da
lamina.



=espessura
Zero

As temperaturas costumam ser elevadas e 0 material emite, as vezes, radia9ao
visivel. Em materiais como 0 alurninio, uma camada de 6xido branco, facilita a
visualiza9ao do feixe e nao interfere com 0 sensor. Em outros materiais, como 0 ferro,
onde a radia9ao visivel e elevada, toma-se necessano usar Lasers Modulados. 0 uso
de filtros 6pticos bloqueadores de infra-vermelho saD indicados. A maior dificuldade
neste tipo de aplica9ao esm na confec9ao eficiente de isoladores termicos. Caixas com
"camisas d'agua", insufladas com nitrogenio saD as solU90es mais comuns.

As precisoes requeridas pelo processo saD baixas, da ordem de 2 rom, nao
sofrendo dos efeitos nocivos causados pelo desvio do feixe devido aos gradientes
termicos presentes.

Durante 0 processo de Lamina9ao de Chapa, e indispensavel 0 monitoramento
da sua espessura, visando a regulagem dos cilindros Laminadores. Como a chapa
caminha em alta velocidade, estando ainda submetida a choques e vibra90es, urn
medidor de contato nao e aplicavel.

Cilindros
Laminadores

Neste caso, 2 medidores de dismncia saD colocados simetricamente, a uma
distancia de separa<yaocomum conhecida. 0 sistema capta enta~, respectivamente, a



distancia inferior e superior, descontando da separa9ao entre as cabe9as. Obtem-se
assim, a espessura da chapa, e automaticamente os efeitos da vibra9ao saDatenuados.

o ambiente e em geral extremamente agressivo, com presen9a de vapores de
agua e limalha de ferro. Novamente, e necessario urn cuidadoso projeto de isola9ao
termica.

Por muitos anos, 0 processo mais comurn de medi9ao de espessura de chapas
em laminadores continuos, constituiu-se na medi9ao da absor9ao de radia9ao
proveniente de urna bomba de Cesio. Obviamente, e urn processo perigoso e caro. Nos
ultimos anos, todavia, tem-se procurado substitui-Iopor processos Indutivos e a Laser,
como descrito acima. Urn requisito importante, neste caso, saDas altas velocidades de
processamento necessarias.

o processo de fabrica9ao de laminas bimetalicas consiste em depositar a liga
em po sobre urna lamina de urn metal base e sinteriza-Ias em urn fomo. As laminas
bimetalicas saDusadas na fabrica9ao de mancais, bronzinas etc.

A medi9ao da camada de po e essencial para a qualidade das laminas
produzidas. A medi9ao por contato pode alterar a espessura deste po, alem de ser urna
medida com fortes componentes subjetivos.

Lamina reguladora

t

Usando 0 esquema de medi9ao similar ao caso anterior, determina-se a
espessura do po depositado. Esta informa9ao pode ser usada para urn controle
automatico da deposi9ao do po a ser sinterizado. Observar que 0 sistema
automaticamente compensa oscila90es e desvios da posi9ao do metal base.

o Medidor Laser aqui utilizado obteve grande precisao e confiabilidade,
porem, a maior dificuldade encontrada foi a concilia9ao dos valores obtidos pelo
Medidor Laser, com aqueles obtidos pelo metodo tradicional usado pelo fabricante do
bimetal. 0 metodo consistia em "raspar" urn micrometro de ponta de agulha, ate que
urn "risco usual" fosse obtido na camada de po. Este "risco" precisava apresentar
determinadas dimensoes, porque os operadores eram treinados hli muitos anos para,
dessa forma, avaliar a fabrica9ao. Ou seja, todo 0 processo de controle de produ9ao e



qualidade era baseado nestas medidas, que diferiam das medidas Laser por urn fator
constante. Este fator foi levantado em ensaios e 0 medidor foi programado para
"desconta-Io". A acuracia obtida foi de 2cr=±O.02mm.

Devido as tolerancias de fabricayao existentes na laminayao de chapas, estas
apresentam alguns desvios com relayao a espessura nominal. Devido as faixas
comerciais de tolerancias, alguma aplicayao que requeira precisao maior, necessita
que as chapas sejam selecionadas a priori.

A mediyao de espessura por metodos manuais e urna operayao morosa, sendo
incompativel com a demanda necessaria de seleyao. As chapas sac fomecidas em
bobinas e cortadas em dimensoes pre-estabelecidas, em guilhotinas automaticas.

Utilizando-se 0 sistema de mediyao de espessura a Laser, logo apos a
guilhotina, classifica-se cada chapa cortada dentro dos limites pre-estabelecidos.
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Guilhotina

A mediyao deve ser feita sem contato devido a severidade da movimentayao,
ocorrendo choques, grandes vibrayoese golpes provenientes da guilhotina.

Aparentemente simples, esta aplicayao possui, na verdade, grandes
dificuldades. A primeira se refere as vibrayoes e choques que aparecem por ocasiao do
momenta do corte. A chapa se movimenta com violencia, enganando 0 medidor,
devido a sua velocidade de captayao ser limitada. Outro fator perturbador e a grande
variayao de refletancia. As chapas aparecem sujas, enferrujadas e cheias de manchas
de oleo, exigindo grande velocidade de compensayao. A precisao exigida tambem e
alta, na ordem de O,005mm. Todos esses fatores conjugados, ainda nao permitiram
obter urna configurayao de Medidor Laser satisfatorio, contudo, dentre os metodos de
mediyao sem contato possiveis, foi 0 que apresentou melhor resultado. A acuracia
obtida foi de2cr=±O,012mm.



Em fundi<yoes de Alurninio, 0 metal escorre em canaleta, sendo que 0 fluxo e
dosado atraves de urn regulador de "purga", colocado na base da fomo. Devido a
agressividade do ambiente, medidores convencionais MO se aplicam e 0 ajuste e enta~
realizado visualmente, de forma manual.

Com 0 auxilio de urn medidor de distancia, a medida do nivel e efetuada
diretamente, e 0 sistema regula 0 ajuste de nivel automaticamente. No caso do
alurninio, uma camada de oxido branco atenua 0 efeito da radi<yao visivel emitida.
Novamente, cuidados especiais devem ser tomados para a refrigera<yao da cabe<ya
medidora.

Na industria de Laminados de Madeira, as laminas sac retiradas girando-se a
tora no seu eixo de "simetria ideal", e retirando-se a lamina atraves de urna faca afiada
que tangencia a superficie da tora.

Como as toras sao irregulares, urna escolha cuidadosa do eixo de giro deve ser
efetuada, de modo a aurnentar 0 rendimento. Para isso, urn ou mais medidores de
distancia varrem a superficie da tora, sendo esta girada em tome de urn eixo arbitrario.
Um sistema computadorizado encontra matematicamente a melhor posi<yaodo eixo de
giro. Um sistema similar e usado para 0 corte de tAbuas.



Na Europa, este tipo de utiliza~aode Medidor Laser e muito comurn, devido a
necessidade de se aproveitar 0 maximo da madeira disponivel. No Brasil, somente
agora, com a exausmo das Florestas, principalmente na Regiao Sui, tem-se mostrado
grande interesse. Novamente, a precisao requerida e baixa, sendo a medi~ao sem
contato, 0 requisito principal.

Encontrada a centraliza~ao ideal, a tora e reposicionada e urna faca do
comprimento da tora e aplicada na sua tangente. Com urn controle cuidadoso do
posicionamento da faca, saD extraidas as laminas desejadas. No entanto, e
indispensavel para isso, a medi~ao de espessura da lamina.

./

P ~ Limina de Madeira

Urn medidor de espessura deve ser colocado logo na saida, controlando 0

posicionamento da faca laminadora. Como no caso anterior, novamente 0 requisito
basico e a medi~ao sem contato. As laminas sofrem de vibra~oes que dificultam as
medidas por metodos tradicionais.



Para a fabrica~ao de pneus e camaras de ar, mantas de borracha sao largamente
utilizadas. Para a fabrica~ao destas mantas, urna massa de borracha nao vulcanizada e
produzida em laminas, e entao calandradas sucessivamente, visando chegar a urna
largura e espessura determinada. Para controlar sua espessura, a distancia entre os
rolos da calandra e ajustada. 0 problema e que a manta, por ser de borracha, e
altamente deformavel. Se urna amostra for retirada para medi~ao, ela pode se contrair
e mudar 0 valor da espessura lida. A medi~ao direta na calandra por metodos
tradicionais com contato, nao suporta a severidade do processo e as caracteristicas
peculiares da borracha.

o Medidor Laser sem contato e zerado sobre a superficie do cilindro, e assim a
espessura da borracha e controlada. Para urn melhor desempenho, no entanto, devido
aos erros e folgas existentes no cilindro, dois medidores sao colocados. 0 primeiro
mede continuamente a posi~ao do cilindro e 0 segundo a distfulciaate a borracha.

Cilindros com t
Separa~o AjUstii~ t
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Os Medidores Laser apresentaram, nesse caso, boa precisao (2cr=±O,04mm),
permitindo 0 controle automatico do posicionamento dos cilindros. Cuidados
especiais precisaram ser tornados devido a presen~a de vapores quimicos, que
impregnavam as lentes. Janelas com prote~ao de ar comprimido foram utilizadas. As
mantas tambem, as vezes, se rompiam, atingindo 0 medidor violentamente; "para-
choques" foram entao instalados.

As Bandas de Borracha sao mantas destinadas a confec~ao de Pneus, fazendo
parte da "Banda" de Rodagem deles. Estas Bandas, sao compostas de uma serie de
tiras de Borracha com caracteristicas distintas e combinadas de acordo com a
finalidade do pneu.

E necessario 0 controle do perfil destas Bandas, com 0 objetivo de racionalizar
o uso do material, bem como a forma que as diversas mantas se ligam. Por ser urn
material mole e facilmente deformavel, a medi~ao deve ser executada sem contato.



Assim, medidores SaD colocados nurn suporte em "C", medindo
ininterruptamente a espessura da Banda. 0 suporte "c" e deslocado em intervalos
discretos. Desse modo, urn mapa do perfil da Banda e levantado continuamente.

o Medidor Laser aqui apresenta bons resultados. A medi~ao e efetuada
continuamente, e 0 programa residente no Microcomputador gera relatorios para 0

Controle de Qualidade.

No processo de fabrica~ao de frisos plasticos, chapas plasticas e perfilados, 0

formato final da pe~ depois da extrusao pode ser afetado por urn serie consideravel
de fatores, tais como temperatura da extrusora, velocidade, temperatura da agua,
densidade do plastico etc.

Para urn eficiente controle do processo, e necessano determinar a dimensao do
perfil logo ap6s 0 processo, quando 0 plastico ainda esm mole e em movimento,
muitas vezes ainda sob alta temperatura. 0 Medidor a Laser sem contato se aplica
notavelmente a esta situa~ao.

Cuidados especiais devem ser tornados com as lentes, pois 0 plastico
desprende vapores que podem prejudicar a capta~ao.

Quando 0 material e muito fino ou translucido e necessano sincronizar , ou
altemar, os Lasers ilurninadores pois 0 feixe de urna cabe~a pode alterar a imagem
captada pelo outra.



Algumas prensas automaticas possuem manipuladores que as alimentam. Estes
colocam ou retiram as chapas prensadas. Urn acidente, muito comum, ocorre quando 0
manipulador carrega duas ou mais pe~as ao mesmo tempo, podendo ocasionar a
quebra da prensa. Urn medidor de espessura sem contato e colocado no caminho da
alimenta~ao, e verifica se a espessura corresponde aquela de 1 chapa. Caso contrario,
interrompe 0 processo.

Manipulador
/'
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Prensab~q

AIem da aplica9aoja descrita no capitulo 4, os medidores a Laser sem contato
podem ser utilizados em robos de solda ou rebitagem. Nestes casos, 0 Medidor
informa a posi9ao da pe9a com rela~ao ao Bra90 do Robo. Esta medi9ao e necessaria
para corrigir desvios ou tolerancias de fabrica9ao da pe9a, e provaveis erros de
posicionamento.

Regiio de Trabalho Ideal
;/



Como 0 feixe Laser ilurninador determina com precisao 0 ponto onde se esta
medindo, e possivel a detecyao da presenya ou nao de urna peya com relayao a outra.

Na Figura 5.3-13 a seguir, 0 sensor verifica se 0 anel espayador foi colocado
na bucha. Ao mesmo tempo, permite verificar se 2 aneis foram colocados juntos,
acidentalmente.

80m
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A maior dificuldade neste caso e a sincronizayao da medida com 0

posicionamento da peya. Normalmente, para isso saD necessarios dispositivos
eletronicos auxiliares. No entanto, 0 medidor Laser pode ser programado para se auto
disparar quando a medida atinge urn myel determinado, no caso, a borda da peya. A
precisao e limitada nao pelo medidor em si, mas sim pela precisao da esteira ou
mecanismo posicionador da peya que esta sendo medida. Em certos casos e
conveniente a colocayao de urna segunda cabeya medidora compensadora.

5.3.14 Medi~aode Varia~aoda Posi~aoou Dimensao de uma Pe~aem Ambiente
Agressivo

Urn caso tipico desta situayao e encontrado na montagem e ajuste de reles
termostaticos bimetalicos. Tais reles saD colocados e ajustados nurn fomo com 0

objetivo de verificar se para 0 ponto de ajuste, 0 dispoditivo e acionado. Nao e
possivel a mediyao por contato, pois corre-se 0 risco de tensoes mecanicas alterarem 0

delicado ajuste do par bimetalico.

Nas paredes do fomo saD colocadas janelas transparentes e urn Medidor de
Distancia a Laser e alinhado sobre 0 bimetal. 0 medidor e ajustado visando
determinar 0 momenta e a variayao de distancia que ocorre no brayo bimetaIico ao se
atingir a temperatura de ajuste.

o medidor efetua a leitura atraves de urna janela transparente, ou mesmo uma
cortina de ar frio. E necessario urna calibrayao do sensor no local.



Medidor

~
Movimento c>~ss:J

/ bsssssssssssssssssss ssssssssssssssssssss~

Termopar

Uma aplica<rao de principio similar, se resume em verificar se embalagens ou
tampas estao bem colocadas ou seladas ao produto. Urn exemplo tipico saD as tampas
com selo de viola<raoa vacuo. (Ex.: tampa do "Gatorade").

Tais tampas possuem uma membrana que fica disfar<rada quando 0 produto
interno esta no vacuo. Caso haja viola<rao 0 vacuo desaparece, e 0 selo fica evidente
formando uma "bolha" na tampa.

Urn Medidor de Dis1fulcia e colocado sobre a linha de saida, verificando a
presen<ra de selo violado. 0 medidor e zerado na tampas boas, assim, uma tampa
violada e determinada pe1a altera<raoda distancia.

C --! J
Tampas C ".J..", J

Garrafas Seladas
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Movimento

o medidor neste caso deve possuir grande velocidade, e a esteira precisao
compativel. Infelizmente, nem sempre isso ocorre, sendo necessaria a colocayao de
um segundo medidor compensador, medindo a borda da tampa.



Alguns materiais sao de dificil manuseio, impedindo 0 uso de medidores por
contato. Urn caso tipico consiste na usinagem de rebolos abrasivos. Urn rebolo e
usinado com 0 auxilio de urna ferramenta que sofre grande desgaste. Assim, 0

deslocamento da ferramenta nao corresponde necessariamente a retirada de material
da pe9a que esta sendo trabalhada. Como agravante, as velocidades siloelevadas.

Urn Medidor a Laser e colocado sobre a pe9a que esta em usinagem. A
varia9ao da medida captada e a leitura direta do material retirado. Outra vantagem e
que nao e preciso interromper 0 processo para efetuar a medi9ao.

o

\ Ferramenta de Desbaste

Mesmo sendo uma superficie rugosa, 0 medidor mede com a resolu9ao
necessaria. Existe urna grande presen9a de po e detritos, que podem contaminar as
janelas 6pticas. Atraves de dispositivos de prote9ao com ar comprimido esses detritos
sao desviados da lente de capta9ao.

Em materiais isolantes tais como Borracha ou Plasticos, 0 processo de
usinagem gera elevadas cargas eletrostaticas. Nestes casos urn cuidadoso projeto
eletrico de aterramento para prote9ao da cabe9a medidora e necessario.

Na moagem de certos materiais tais como calcario, 0 moinho e formado por
dois cilindros, sendo indispensavel 0 monitoramento da distancia entre eles para
controlar a granulometria final. Devido a vibra9ao do sistema, equipamentos de
medi9ao por contato sofrem grande desgaste e erros de leitura.

Neste caso, 0 Medidor de Distancia a Laser sem contato monitora a distancia
dos rolos, nao sofrendo os efeitos da vibra9ao e filtrando-os da medida desejada.
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o processo de fabricayao de fibrocimento, consiste na deposiyao gradativa de
camadas sucessivas de uma manta de fibras misturada a cimento e outros
aglomerantes.

Necessita-se medir e controlar a espessura desta manta, que e acumulada sobre
um cilindro girando, ate que atinja a espessura desejada, para enta~ ser cortada e
retirada. A mediyao deste material toma-se dificil, pois ele possui consistencia fragil e
esta em movimento.

o Medidor de Distancia a Laser mede a espessura da manta diretamente sobre
o cilindro, sendo zerado sobre este. Atingindo a medida desejada, 0 sistema
interrompe 0 giro e a manta e retirada.

Manta de Amianto
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Na fabrica<;ao de papel ondulado, se faz necessario 0 controle dos "vales" e
"picos". Urn medidor por contato se toma invic:iveldevido ao risco de se destruir as
ondula<;oes. Neste caso, 0 Medidor Laser e programado para informar as distancias
maximas e minimas encontradas. De acordo com os valores obtidos e possive! regular
o processo.

dmin
dmax_-

Obviamente, e necessaria grande velocidade de processamento, e nem sempre
o papelao tern urn movimento bem comportado. Felizmente, as precisoes exigidas sac
baixas, nao gerando problemas.

luse



Foram apresentados os principais tipos de Medidores de Distfulcia por
Triangulac;ao a Laser, discutindo suas configurac;oes, componentes principais e
vantagens relativas. Este trabalho apresentou tambem urn projeto completo de
Medidor de Distfulcia e procurou relatar a sua utilizac;ao em diversas aplicac;oes
industriais a que 0 autor teve experiencia.

Como resultado de tudo 0 que foi discutido, salienta-se os seguintes pontos:

• Existem vanas topologias de medidores de distfulcia usando metodos 6pticos. Os
metodos variam grandemente nos aspectos de custo, faixa de medic;ao e
aplicabilidade industrial. Os Medidores por Triangulac;aoa Laser saDos modelos
que reunem as melhores caracteristicas do ponto de vista de simplicidade, custo e
desempenho.

• 0 Medidor por Triangulac;aoLaser, construido de acordo com a topologia mais
conhecida por "Feixe Normal", apresenta a vantagem significativa de indicar com
precisao, 0 ponto onde a medida esti sendo efetuada, e por isso facilita
enormemente a sua operac;ao.Outras topologias possuem vantagens em precisao,
porem, ora possuem complexidade maior, ora dificuldade maior de operac;ao.

• 0 Laser Semicondutor Visivel apresenta urn born conjunto de caracteristicas do
ponto de vista de urn projeto de medidor. Dimensoes reduzidas, potencia 6ptica
suficiente para a maioria dos casos, colimac;aorelativamente flicil desde que usado
com lentes especialmente desenhadas, facilidade de modulac;ao e controle de
potencia. 0 fullco fator a que se deve atentar e a necessidade de se implantar
durante a manufatura do sistema, rigorosos procedimentos de manuseio, e
cuidadoso desenho da fonte de alimentac;ao.

• 0 projeto das lentes de captac;aonao apresentam grandes dificuldades, podendo
ser usados projetos classicos de "doubletos" ou "tripletos", adaptados a
necessidade. Trabalhando-se com conjugados finitos pr6ximos ao unitlirio, as
aberrac;oes saD diminuidas. A utilizac;aode programas de clilculo 6ptico facilita
muito 0 estudo e a adaptac;aode tais lentes. As aberrac;oesprioritarias no sentido
de serem diminuidas sao as Esfericas, Coma e Distorc;ao.

• Existem diversos tipos de sensores 6pticos utilizliveis nos Medidores por
Triangulac;aoa Laser. Os diodos PIN sao indicados para os detectores de presenc;a,
onde a medida absoluta de distfulcianao e relevante. Os sensores de 2 hemisferios,
saDindicados para os "apalpadores 6pticos", onde e necessaria a detecc;aoprecisa
ao redor de urn determinado ponto, por anulamento. Os Fotodiodos de Efeito
Lateral possuem caracteristicas vantajosas quando se deseja medir pequenos
deslocamentos, maiores que aqueles obteniveis com os sensores de 2 hemisferios.
Jli os sensores discretos tipo CCD, saDvantajosos quando se deseja medir grandes
deslocamentos.

• Os materiais normalmente submetidos a medic;ao sem contato pelos medidores
Lasers possuem as mais diversas caracteristicas de refletancia. A previsao te6rica
nem sempre e possivel, sendo 0 levantamento empirico pre1iminaressencial para 0



desenho do medidor. Este levantamento e necessario principlamente no que se
refere ao equilibrio radiometrico, determinante do desenho 6ptico e das etapas de
amplifica9ao do sensor adotado. No entanto, e essencial a implementa9ao de
artificios de regulagem automatica da potencia de ilurnina9ao, visto que urn
mesmo material sofre dispersoes consideniveis em suas caracteristicas de
refletancia.

• 0 efeito da rugosidade e do granulado 6ptico agem de forma a diminuir a acunicia
do equipamento. Devem ser adotados artificios 6pticos ou eletronicos que
diminuam seus efeitos. Em superficies foscas e difusas 0 efeito e menos
pronunciado, porem em materiais brilhantes, a degrada9ao da acuracia pode ser
relevante. Superficies muito rugosas devem ser "integradas", tanto por meios
eletronicos quanta matematicos, visando filtrar os efeitos oriundos de "defeitos"
localizados na superficie.

• Urn processo de calibra9ao e essencial ao born funcionamento do medidor.
Desvios de fabrica9ao 6pticos e mecanicos, nao linearidade dos sensores, ajustes
eletronicos etc, influem na precisao global do sistema. Tais erros devem ser
"mapeados" e na medida do possive! anulados pelos procedimentos de calibra9ao.
De preferencia, estes processos devem ser executados atraves do uso de urn padrao
conhecido e certificado, para garantir a rastreabilidade, exigida por sistemas de
garantia de qualidade.

• Os Medidores por Triangula9ao a Laser possuem a caracteristica marcante de
efetuar medidas sem que haja contato fisico direto. Essa peculiaridade faz com
que, em muitas aplica90es, este seja a fullca altemativa possive! de medi9ao.
Outros fatores destacaveis sao acuracias elevadas e velocidades grandes.

• Por serem equipamentos 6pticos, que utilizam Lasers, os Medidores por
Triangula9ao a Laser exigem certos cuidados, distintos daqueles normalmente
aplicados aos medidores tradicionais, por contato. Cuidados especiais devem ser
tornados quanta a presen9a de sujeiras nas lentes de capta9ao, orienta9ao da cabe9a
medidora com rela9ao ao movimento da superficie, presen9a de fontes lurninosas
intensas, presen9a de ruidos eIetricos elevados, choques mecanicos ou vibra90es
etc. Urn cuidadoso estudo preliminar do processo de medi9ao e recomendado, bem
como a instru9ao dos operadores quanta ao metodo de funcionamento.

Tomando-se os cuidados necessanos, este tipo de medidor constltul
instrumento relativamente simples e que apresenta born desempenho. Linearidades da
ordem de 0,05% sao alcan9adas. Por ser urn metodo alheio ao contato fisico, nao sofre
de desgastes significativos, e quando bem utilizados atingem vida uti! elevada.

Espera-se que a experiencia aqui relatada sirva como subsidio na cria9ao de
urna cultura de utiliza9ao, necessaria para urna maior populariza9ao desta classe de
medidores.
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8. APENDICES



8.1 APENDICE1- Programa MathCAD para Ante-Projeto
Geometrico de um Medidor de Distancia : MD50

Sao apresentadas as listagems do programa MathCAD e a seguir 0 esboyo
mecamco usado para este tim.



Programa MathCAD para Ante-projeto Geometrico de urn Medidor
de Distancia.

Este programa procura auxiliar 0 projeto da configura9ao geometric a de urn medidor por
triangulacao optica. Como ja discutido no Capitulo 4 , dada urna configura9ao desejada , nao
existe solU9ao unica do ponto de vista matematico. Assim 0 projetista deve considerar outros
fatores, principalmente de ordem pratica , na escolha dos parametros que defmirao a geometria
da cabe9a medidora.

A configura9ao aqui descrita corresponde ao medidor MD50 , usando sensor CCD de
2048 pontos, destinado a medir distancias de 60 a 110mm da face de referencia.

Os seguintes parametros sao fomecidos: ( todos em milimetros )

Distancia da origem, a partir da face de referencia, com rela9ao a
ordenada do centro da lente , a partir da face de referencia

Campo de medi9ao , a partir da origem do.

1t
8 = 45.55· 180

8 = 0.794997

Angulo primano de triangula9ao formado entre 0 feixe
laser ,(normal a superficie) e 0 eixo do sistema 6ptico de
capta9ao , em radianos, correspondente a distancia inicial
, zero.
Comprimento do sensor de imagem ,definindo assim 0

passeio maximo que a imagem pode percorrer sobre este.

Distancia focal da lente adotada (EFL) , 0 programa ira calcular a
altera9ao necessaria para ajustar-se ao sistema.
Trata-se da estimativa inicial.

Resolu9ao do CCD.

do
! ---r\

() ; () cos \ or/aff f, or = atan \ tan or . --- T--

A (f \ = 90 - f· cos ( or )
, or) 2

(cos(or))

Esta equa9ao calcula a inclina9ao
do Sensor de Imagem com rela9ao
ao eixo optico.

B (f or) = f. _ tan ( or)_
, ( ( '\ \sin alf f , or))

A proxima equa9ao ajusta 0 campo de medi9flOR com a coordenada maxima do sensor
xmax, portanto seu valor deve ser proximo de zero.

Coeficienttes da equa9ao geral de
opera9ao , conforme ja descrito no
capitulo 2.



A seguir sao feitas as aproximayoes desejadas.
Primeiramente usa-se como estimativas:

fs cc root (casa (fc , 't"c) , fc)

fs = 41.950566

rel(fs,'t"c,xmax) = 0.046417

)
180

alf(fs, 't"C .- = 44.804322
1t

A funyao root encontra fs

o programa sugere a alterayao da distancia focal
da lente , como caminho da soluyao

Resoluyao obtida

Verificayao da validade da soluyao, devendo ser
proximo de zero.

do ( \s( d) cc -~\ -;- d·cos\'t"c;
cos(tC)

Calcula a posiyao do alvo com relayao ao eixo
da lente , para as distancias desejadas

fs .(\ fs
sl(d) = s(d)·S(d) _ fs hl(d) - d.sln\'t"C)·S(dT--fs

Calcula a posiyao da imagem ,
para as distancias desejadas

sl(O) = 85.007454
sl( 50) = 65.140968

hl(O) = 0
hl( 50) = 19.731251

Verificayao do angulo de
inclinayao do sensor com relayao
ao eixo optico da lente. Notar 0

sinal invertido.

_ ( hl(d) \ 180
alfa( d) ata\ sT(cr) - sl( 0) J 1t

xl -- ~hl(R)2 -;-(sl(R) -- sl(0»2 Verificayao do tamanho do sensor
necessario.



A (fs , e) = 58.365635

B (fs, e) = 60.684738

Estimativas das constantes
geometricas , para a fun9ao
transferencia.





8.2 APENDICEII-Programa MathCAD para Calibra~ao de urn
Medidor de Distancia : MD50

Sao listados os dados usados para a calibra~ao do medidor MD50, nu.mero de
sene 014.



Prograrna MathCAD para Calibra~ao de Urn Medidor de Distancia
MD50
Este programa foi escrito em MathCad 5 , e destina-se a calcular as constantes de

calibrayao para 0 medidor MD50 numero de serie 014.0 procedimento esta descrito no
capitulo 4 . 0 programa usa 0 metodo dos minimos quadrados para encontrar as constantes A ,
B , C que melhor adapta a equa9ao de comportamento te6rico aos dados levantados durante 0

processo de calibra9ao.

n = 47

i = 0 .. n

\ use -

numero de pontos
indice auxiliar

A tabela "y" coresponde as distancias calibradas
apresentadas ao sistema para a aquisiyao da tabela "x" .
Esta ultima representa a posi9ao captada pelo sensor de
imagem , ou numero do pixel iluminado, quando 0 alvo
esta na posiyao calibrada.

Notar que x nao esta em mm e sim em "pixels" .
Desta forma as constantes obtidas ja incorporam a
conversao de unidade .

Para facilitar a aritmetica do processamento , a
contagem x de pixels e multiplicada por 4. Assim a
medida xmax corresponde a 4*2048=8192

SERVI<;O DE BIBLI?TECA E
INFORI\/ACAO



7515

~

X4 = augment( X1 ,X2)

X = augment( X4 , X3 )

( T \-1 ( T \
coef = \ X .X) . \ X .y)

/0.004 \

coef = 16.316°10-5 !
1

\-3.079

coefo 1
A =--- -coef B =--

coef1 2 coef1

- y
f( y) - A- ( B _ y) -r- C

Metodo dos Minimos Quadrados.
Cria a matriz X

Reduz os coeficientes nas constantes
A, Bee da equa~ao teorica.

coef2 Valores escolhidos.

Fun~ao erro , correspondente a
direfen~a entre 0 valor real "y" e 0

valor da fun~ao interpoladora "f(x) ".



Ap€mdice II - pg 3

Desvio padrao do erro encontrado.
Intervalo de confiabilidade de 96% ,
correspondendo a 20-= O.021mm

0.03

I0.01

g-O.Q1
w

Grafico do erro de calibrayao
obtido. Usando Funyao
interpoladora Te6rica.

20 30
Distancia (mm)

D = 4

d = 0 .. D

1-2.97
i 0.003

coef = i 3.677°10""7

i -2,631010-11

4.668010-15

fp( t) = L coefd· td

d

Errop. 0 y.- fp (x. \
I I " I)



0.03

I0.01

~-o.01

-0.03

Grafico de erro usando
polinonio imterpolador

20 30
Distincia (mm)

Notar que para urn medidor "bom" a equa~ao te6rica equivale em desempenho a
urn polinomio de grau 4.

Observar tambem que os valores encontrados para as constantes A,B e C nao
sao iguais as previstas pelo programa de ante-projeto geometrico.

As constantes te6ricas (Apendice I) sao :
A=58.36 B= 60.68

Conclui-se portanto a exigencia do processo de calibra~ao para cada exemplar do
medidor.



8.3 APENDICE III - Programa MathCAD para Ensaio de Refletancia
Direcional Difusa

Usado para a calibrayao do Refleto-Goniometro, destinado ao levantamento
das caracteristicas de diversos materiais.



Apemdice III - pg 1

Levantamento do indice de Refletancia Direcional Difusa.

Neste Apendice sac demonstrados os ensaios realizados para 0 levantamento do indice de
Refletancia Direcional de urna serie de materiais , onde comurnente sac utilizados os
medidores de distancia por Triangula9ao Optica.

A finalidade destes ensaios e a de orientar 0 usmirio destes medidores na escolha e
sele9ao dos parametros de ajuste do equipamento , e avaliar altemativas de uso.

Os ensaios foram realizados usando a montagem detalhada na figura 3.4-7 do capitulo 3 .
Urn laser Semicondutor (670nm) de potencia conhecida e colimado e apontado sobre urna
amostra da superficie de interesse. A urna certa distancia e colocada urna optica coletora
fixada a urn gonio. Este gonio e construido de forma a evitar a obstru9ao do feixe laser
quando os angulos sac coincidentes.

o feixe e ajustado na incidencia normal, e urn medidor de potencia optica e ajustado a
lente coletora. 0 valor do sinal lido e registrado em fun9ao do angulo formado entre a lente
captadora e a normal a superficie. Para obter valores signifiativos , e necessano a calibra9ao
do conjunto. A forma mais comurn ease se submeter urn material de comportamento
conhecido e a partir do resultado , encontar a constante de calibra9ao do conjunto.

o material aqui utilizado e 0 Sulfato de Bario , muito usado como referencia de refletancia
difusa quase ideal. Este material e 0 indicado pelas normas de radiometria como possuindo
refletividade de 0.99 Lambertiano. Nas referencias ASTM (1987) sac mostrados as etapas
necessanas para a confe9ao de amostras normalizadas.

Os calculos a seguir ilustram 0 procedimento.

Pe = 18.70 Potencia do Laser, avaliado atraves do medidor de Potencia Optica,
usando a lente captadora na saida da Optica colimadora de Transmissao
Este valor nao esta em mW , devido ao aparelho estar descalibrado. Os
valores devem ser tornados de forma relativa. 0 valor aqui correponde a
urn laser de 2.5 mW.

't r = 1 Fator de Perda, Optica de Capta9ao, aqui considerada unitano, para
encontar mais adiante a real.

't t = 1 Fator de Perda , Optica de Transmissao

Ace 1t. (_50\ 2r - 4 \ 2 ) Area de abertura da optica de Capta9ao (mm2), lente 50mm f2



Angulos de Capta<rao
, emgraus

Pm.
I

2

L
Pro .

I,j

3

Pm. d2

R I
-

I Pe·-r '-r t Ar r

/ 1t \
cas \ <x .. _)

Rt. 1 180/
1

1t

Potencia Captada no angulo <X ,
em 3 leituras . Nao expresso em mW,
pois 0 medidor esta descalibrado

Ii0.0616 0.0621 0.0621
0.0611 0.0613 0.0614

0.0605 0.0609 0.0609

0.0587 0.0591 0.0592

0.0569 0.0576 0.0576

0.0550 0.0554 0.0556

0.0522 0.0523 0.0523

0.0483 0.0486 0.0487

0.0444 0.0445 0.0445

II 0.0414 0.0416 0.0416

0.0369 0.0371 0.0370

0.0322 0.0324 0.0325

0.0275 0.0277 0.0274

0.0223 0.0225 0.0223
0.0173 0.0175 0.0175

0.0129 0.0130 0.0131I0.0080 0.0080 0.0080

0.0037 0.0036 0.0035

Refletancia te6rica para urnmaterial
Lambertiano ideal
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Ro = 0.2699 Este valor correponde a refletancia medida
pelo dispositivo
la 0 valor Rt corresponde ao te6rico ,
esperado para urn sistema sem perdas

Rt = 0.3183o

o fator de calibra9ao aqui obtido sera aquele
que devera ser aplicado nos ensaios de
refletancia descritos no Apendice IV



8.4 APENDICE IV - Ensaios de Refletancia Direcional Difusa de
Alguns Materiais

Sao apresentados a seguir urna sene de curvas fomecendo 0 valor da
refletancia direcional difusa para diversos materiais. Estes materiais sac normalmente
encontrados na utiliza~ao de Medidores de Distancia por Triangula~ao a Laser.

A Refletancia direcional e apresentada em lIstereo-radiano, em escala
logaritmica, em fun~ao do angulo de observa~ao.A incidencia e sempre normal.

Para estimar a refletancia relativa, adimensional, para urn certo angulo do
sistema de capta~ao, basta multiplicar 0 valor da refletancia direcional difusa
encontrado na curva, pelo angulo solido da lente captadora. Para maiores
esclarecimentos consultar 0 Capitulo 3 e tambem 0 Apendice III anterior.

Os materiais foram ensaiados no dispositivo descrito na Figura 3.4-7, e
calibrados usando 0 coeficiente de corre~aoencontradono Apendice III.

Ct aoa de Aluminio comum
~ -------

~ f-.-.-.

~
~

~
~

'"

lJl 0.1
~o
~ 0.01
o

·13

~ 0.001
nl
'g 1·10-4

~
~ 1·10-{i

30 40 50

Angulo (graus)

Curva I ) Chapa Aluminio AL99.5, a mais comum encontrada comercialmente. E brillhante, com poucos riscos e
usado na fabrica~ao de panelas de baixa qualidade ou pe~as mecanicas de pequenas cargas. E usado tambem na
fabrica~ao de refletores e luminarias, quando po lido. Observar que a curva mostra 0 efeito da reflexao parcial,

confirmando 0 comportamento misto no que se refere it refletancia especular e difusa
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Curva 2 ) Manta de Borracha, usado na fabrica~ilo de pneus e camaras. Aqui se apresenta antes da vulcaniza~ilo,
possuindo uma superficie Iisa e brilhante, apesar de ser bem escura. Observar que a curva se interrompe a 50

graus, devido a baixa intensidade do sinal refletido.
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Curva 4 ) Chapa de A~o 1020, usada na fabrica~ao de longarinas de Chassis de Caminnhoeso A superficie e escura
e rugosa, possuindo regioes riscadas brilhanteso
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Curva 5 ) Chapa de A~o 1020 Jateado, a mesma anterior usada na fabrica~ao de longarinas, ap6s softer jateamento
com granalha de vidroo
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Curva 6) Chapa Plastica ABS Branca, muito usada na fabricaij:ao de Eletrodomesticos, partes intemas de
geladeiras etc. Normalmente apresentada em chapas, sofre deformaij:ao atraves do metodo de "Vacuum Forming".
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Curva 7) Papel Sulfite, branco e limpo, tipo Chamex. Comparar com a curva correspondente ao Sulfato de Bmo,
no Apendice III. Conclui-se que possuem caracteristicas bem pr6ximas.
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Curva 8) Chapa de Inox, utilizada na fabrica~ll.o de moedas, laminado a frio. Obeservada no sentido transversal as
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10

-;::-
~~-rn

0.1Ul

~
Cl
(tj 0.01s:::
0
"0
~ 0.001Ci
rn
·0

1'10-4s:::
~
Q)

=
1'10-5Q)

a:::

r h"'n",lrnvl ",.-+ri",.-

\ T

"~ ---------...,
----- -- ----------.

~ '"--

1'10-6
o

Curva 9) Chapa de Inox, a mesma anterior, observada no plano paralelo as estrias de lamina~ll.o. Observar as
diferen~as com rela~ll.o a curva anterior. Exemplo de anisotropia das caracteristicas de Refletancia.
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8.5 APENDICE V - Listagem das Caracteristicas Opticas da Lente do
Medidor MD50, conforme programa CODE V

E apresentado a seguir a listagem do programa CODE V, mostrando as
caracteristicas principais da lente captadora usada no mediror MD50, descrito no
capitulo 4.

Sao apresentados em sequencia:

• Esboyo previsto para os "spots" nas posiyoes angulares limites,
correspondento ao inicio, meio e fim do campo de mediyao.

• Previsao da Imagem sobre a superficie 4, que corresponde ao sensor de
imagem CCD. (obs: notar a escala)



Defocus on a tilted image surface
preceding the tilt
The scale factor has been set to 2.3
FNV-lente Corrigida M. A. Stefani

ROY THI RMO
INFINITY 97.880000
0.000000 YOE: 0.000000
100 YOC: 100

52.910000 BOE: 0.000000
100 BOC: 100

> OBJ:
XOE:
XOC:
AOE:
AOC:

UNIV SAO PAU 18-Aug-95 20H 37M 495
CODE V PC Version: 8.04 A CPU clock: OH 4M 425

is measured along the axis

GLA CCY THC GLC
100 100

ZOE: 0.000000 OAR
ZOC: 100
COE: 0.000000
COC: 100

STO: 45.00000 5.000000 SF2_SCHOTT 100 100
2: -45.00000 3.000000 BK7_SCHOTT 100 100
3: -69.19246 66.890000 0 100

IMG: INFINITY -1.421823 100 100
XOE: 0.000000 YOE: O.oooooa ZOE: 0.000000 OAR
XOC: 100 YOC: 100 ZOC: 100
AOE: -37.000000 BOE: 0.000000 COE: 0.000000
AOC: 100 BOC: 100 COC: 100

SPECIFIcATION DATA
EPD 9.00000
DIM MM
YL 670.00
REF 1
YTY 1
INI
XAN
YAN
VUX
VLX
VUY
VLY

0.00000
-8.42600
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000

0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000

0.00000
8.42600
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000

REFRACTIVE INDICES
GLASS CODE

SF2_SCHOTT
BK7_SCHOTT

670.00
1.641187
1.513905

This is a decentered system. If elements with power are
decentered or tilted, the first order properties are probably
inadequate in describing the system characteristics.

INFINITE CONJUGATES
EFL 42.0000
BFl 38.7657
FFl -40.0749
FNO 4.6667

AT USED CONJUGATES
RED 0.7266
FNO 7.9103
OBJ OIS 97.8800
TT 171.3482
IMG OIS 65.4682
OAL 8.0000
PARAXIAL IMAGE
HT 8.8088
THI 69.2821



ANG 8.4260
ENTRANCE PUPil
DIA 9.0000
THI 0.0000

EXIT PUPil
DIA
THI

9.4323
-5.2519



FNV-Lente corrigida



FIELD
POSITIO

0.00,1.00
0.000,8.426

0.00, 0.00
0.000,0.000

•• :',:. , C •••• ~ •••

•.:('-',:: : : ','.:..::;:..... ...•'.-
...!': : . . . . . . . . .',~.'",/'::,: : : : : : ' :', ',':'\,

t:" '" ":,
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,.'
:..

. . . .:..~.
:::.' .....
'~.~:~." . . . .

.' ............ . . . . ,.......... ' .....:..
"'::.:..:~;;,,:...;.:::'

, '

'-'

'""",'

'. '.' .'

0.00,-1.00
0.000,-8.43

. . . ..•.. . . .....•.....,< ...

DEFOCUSING 0.00000
FNV-Lente corrigida M. A. Stefani



FNV-Lente corrigida
ORA 18 -Aug- 95

M. A. Stefani



8.6 APENDICE VI - Diagramas dos Circuitos Eletronicos do Medidor
MD50

• Circuito EMP3111 e EMP3111 b : Placa do microprocessador central, 8031 .

• Circuito EPMC9132 : Placa de conexao do CCD.

• Circuito DIS3l 011 : Display e chaves de painel.

• Circuito EPA0200 e EPA0200A : Placas de Acess6rios, entre eles 0 D/A do
controlador de potencia do Laser.
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8.7 APENDICE VII - Listagem do Programa de Controle do Medidor
de Distancia : MD50

A Listagem a seguir compreende 0 programa de controle do medidor MD50.
Foi inteiramente escrito em ASSEMBLER do 8031.



=0097#
=0096#
=0091#
=0090#
=0092#
=0093#
=0095#
=0094#
=0082#
=0083#
=0082#

=7E02
=7E03
=7E01
=7EOO

=0100
=0300
=0500
=0700
=1100
=1102
=1000
=1001

=0018
=0019
=001A
=0018

$paginate
$showincs

Programa de controle do medidor de distancia
Versao :Medidor de distancia MD50
Cliente :FNV Cruzeiro

baseada na versao ffnv04.asm e bimetal1.asm
-Rede CAN
-Multitasker
-Processamento integral
-placa emp3111

Versao Monoprocessada
Versao 2.0 10/12/93

intO to
int1 t1

val id
imagem

ledvar
ledpro
ledcal
ledheadO
ledclaro
ledcabmed
ledcabalc
ledcabsus
fimvar
imagem
initvar

resetserial
resetcan
vpp
nshadow

postackO
widstackO
postack1
widstack1
pilhapncc
pilhamedia
lasersetpoint
laserpower

posptl
pospth
widptl
widpth

equ
equ
equ
equ
equ
equ
equ
equ

p1.7 ;led indicativo de varredura ccd
p1.6 ;led indicativo de processamento
p1.1 ;led indicativo de calculo sendo efetuado
p1.0 ;led indicativo de imagem captada cabeca 0
p1.2 ;sinal selecionador ve claro/escuro
p1.3 verde, indicativo de medida
p1.5 ; amarelo , indicativo de alcance
p1.4 ; vermelho , indicativo de suspeito
p3.2 ;p3.2 verifica fim de varredura (intO)
p3.3 ;sinal imagem ccd (int1)
p3.2 ;verifica inicio varredura

7e02h
7e03h
7e01h
7eOOh

0100h
0300h
0500h
0700h
1100h
1102h
1000h
1001h

;reset serial
;reset can
;se 0 poe 5V na flash , se 1 poe 12V
;se 0 habilita flash, se 1 habilita RAM

;posicao inicial pilhaO de posicoes
;posicao inicial pilhaO de largura
;posicao inicial pilha1 de posicoes
;posicao inicial pilha1 de largura
;contem filtros
;contem medias de captacoes
;potencia setada nos jumps
;contem potencia corrente

;pointer pilha posicao l
;pointer pilha posicao h
;pointer pilha largura l
;pointer pilha largura h

8/20/95 06:20:42
Page 1
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=001C 55 ncountcap equ 1ch ;contador numero de var. pi captacao
=0010 56 ncountmean equ 1dh ;contador numero de var. pi media
=001E 57 procntl equ 1eh icontador pilha processamento l
=001F 58 procnth equ 1fh icontador pilha processamento h
=0020 59 acqcntl equ 20h ;contador pilha aquisicao l
=0021 60 acqcnth equ 21h ;contador pilha aquisicao h
=0022 61 acqposl equ 22h ipointer pilha aquisicao posicao
=0023 62 acqposh equ 23h ;pointer pilha aquisicao posicao h
=0024 63 acqwidl equ 24h iPointer pilha aquisicao largura l
=0025 64 acqwidh equ 25h ipointer pilha aquisicao largura hq
=002A 65 laserpowerc equ 2ah icontador delay de cont. potencia
=0028 66 ncountoutrange equ 2bh icontador de captacoes maximas de out range
=0009 67 nsetoutrange equ 09h ;numero maximo de outranges
=0031 68 nsetcap equ 31h inumero setado para captacoes
=0032 69 nsetmean equ 32h inumero setado para media
=0033 70 ncountmeancap equ 33h icontador de medias pi captacao
=0034 71 powerdifl equ 34h idiferenca entre largura setada e captada
=0035 72 powerdifh equ 35h i idem h
=0036 73 vstatus equ 36h icontem status do sistema
=0037 74 ncountsat equ 37h ifiltro anti-saturador
=0020 75 nsetsat equ 020h in max de saturacoes antes de zerar potencia

76
=007F 77 flagrange equ 7fh ;flag de out range
=007E 78 flagmensr equ 7eh iflag de mensagem outrange escrita
=0070 79 flagvar equ 7dh iflag de varredura terminada
=007C 80 flagterm equ 7ch itermino de processamento e display
=0078 81 flagdata equ 7bh idado disponivel para ser processado
=007A 82 flagbank equ 7ah ;determina banco sendo utilizado
=0079 83 flagtransbufful equ 79h iindica transmitter buf full
=0078 84 flagonce equ 78h iindica requisicao de medida
=0077 85 flagerrorcom equ 77h iindica comando nao reconhecido
=0076 86 flagcontinuous equ 76h iindica envio continuo de medida
=0075 87 flagerroruart equ 75h iindica erro na serial
=0072 88 flagneg equ 72h iindica largura medida menor que a setada
=0071 89 flagmean equ 71h iindica n media atravez de comando serial
=0070 90 flagfi rst equ 70h iindica primeiro valor para pncc
=006F 91 flagsecond equ 6fh iindica segundo valor para pncc
=006E 92 flagesperaproc equ 6eh iindica espera para termino de proc.
=0060 93 flagsuspeito equ 6dh iindica que ouve captacao de medida suspeita
=006C 94 flagcalibra equ 6ch iindica estado de calibracao
=0068 95 flagerrorcan equ 6bh iindica erro can situacao anormal
=006A 96 flagerrorcanbus equ 6ah iindica erro duto
=0069 97 flagerrordpram equ 69h iindica erro interno no can
=0068 98 flagnegant equ 68h iindica derivativo do controle potencia
=0067 99 flagcabalc equ 67h iindica mimic da cabeca led alcance
=0066 100 flagcabsus equ 66h ;indica mimic da cabeca led suspeiro
=0065 101 flagcabmed equ 65h iindica mimic da cabeca led medida
=0062 102 flagsat equ 62h iindica saturacao de potencia

103
104
105 vetores de interrupcoes
106

=8000 107 org 8000h



=8003
8003 02 8F5D'

=8013
8013 02 92C2'

8030 07
8031 05
8032 00
8033 00
8034 7F
8035 36
8036 50
8037 17

8038 02
8039 OF

803A 02 02
803C 02 04
803E 04 04
8040 04 06
8042 06 06
8044 06 08
8046 OA 08
8048 OF 08
804A OF 08
804C OF 08

108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

1

2
3
4
5
6
7

8
9

10
11

12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29

30
31
32

33
34
35
36
37
38
39
40
41

42

org 8003h
interrupcaoO: ljmp fimvarredura

org 08013h
interrupcao1: ljmp medida

Constates do sistema Medidor M050
placa mpo3111
Versao 1.0 10/12/93 constantes em posicoes
Mario Antonio Stefani

Este arquivo contem as constantes de calibracao a serem aplicadas
para a tranformacao do numero magico x na medida de distancia
desejada

offsetOOcO
offset01cO
moffOOcO
moff01cO
bbOOcO
bb01cO
aaOOcO
aa01cO

Od7h
005h
OOOh
OOOh
07fh
036h
050h
017h

;lsb
;msb
;lsb
;msb
;lsb
;msb
;lsb
;msb

lasertau
laserlarg

;cte de tempo
;largura imagem desejada p/ tcd142

2,2
2,4
4,4
4,6
6,6
6,8
10,8
15,8
15,8
15,8

;000
;001
;010

;011
;100
;101
;110

;111
;1000
;1001

alterado
alterado
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43
44

119
120 include "fmathpck.asm"

1
2
3 Pacote de rotinas matematicas para 8051
4
5 Optoeletronica S/A
6 Mario Antonio Stefani 20/09/91
7 versao 1.4 29/03/93 revisao em div32 divisor>FFFF
8
9 registros utilizados

10
=0008 11 op3 equ Obh ;msb operador
=OOOA 12 op2 equ Oah
=0009 13 op1 equ 09h
=0008 14 opO equ 08h ;lsb operador fornecido
=OOOF 15 tmp3 equ Ofh ;msb registro auxiliar
=OOOE 16 tmp2 equ Oeh
=0000 17 tmp1 equ Odh
=OOOC 18 tmpO equ Och ;lsb registro auxiliar
=0013 19 acc3 equ 13h ;msb acumulador auxiliar 32bits
=0012 20 acc2 equ 12h
=0011 21 acc1 equ 11h
=0010 22 accO equ 10h ;lsb acumulador auxiliar
=0014 23 memO equ 14h ;memoria auxi liar
=0015 24 mem1 equ 15h
=0016 25 mem2 equ 16h
=0017 26 mem3 equ 17h
=0010 27 dispt equ 10h ;display buffer pointer, na memoria de dados
=OOOF 28 disbuf equ Ofh ;display buffer, na memoria de dados
=0020 29 micbuf equ 20h ;mimic buffer
=0018 30 esc equ 1bh ;ascci esc
=002E 31 point equ 2eh ;ascii 11.11

=0030 32 zero equ 30h ;ascii zero
=0020 33 space equ 20h ;ascii space
=0020 34 minus equ 2dh ;ascii II-II

35
36
37
38 rotina add32
39 soma os 32 bits fornecidos no opx ao accx
40 resultado no accx
41

804E CO DO 42 add32: push psw
8050 CO EO 43 push ace
8052 C3 44 clr c
8053 E5 10 45 mov a,accO
8055 35 08 46 addc a,opO
8057 F5 10 47 mov accO,a
8059 E5 11 48 mov a,acc1
8058 35 09 49 addc a,op1
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8050 F5 11 50 movaee1,a
805F E5 12 51 mov a,aee2
8061 35 OA 52 adde a,op2
8063 F5 12 53 mov aee2,a
8065 E5 13 54 mov a,aee3
8067 35 OB 55 adde a,op3
8069 F5 13 56 mov aee3,a
806B DO EO 57 pop ace
8060 DO DO 58 pop psw
806F 22 59 ret

60
61 rotina sub32
62 subtrai 32 bits forneeidos em opx do aeex
63 resultado em aeex
64

8070 CO DO 65 sub32: push psw
8072 CO EO 66 push ace
8074 C3 67 clre
8075 E5 10 68 mov a,aeeO
8077 95 08 69 subb a,opO
8079 F5 10 70 mov aeeO,a
8078 E5 11 71 mov a,aee1
8070 95 09 72 subb a,op1
807F F5 11 73 movaee1,a
8081 E5 12 74 mov a,aee2
8083 95 OA 75 subb a,op2
8085 F5 12 76 mov aee2,a
8087 E5 13 77 mov a,aee3
8089 95 OB 78 subb a,op3
808B F5 13 79 mov aee3,a
8080 DO EO 80 pop ace
808F DO DO 81 pop psw
8091 22 82 ret

83
84 mul32
85 multipliea os 32 bits de aeex pelo valor 16 em opO,op1
86 resultado em aeex
87

8092 CO DO 88 mul32: push psw
8094 CO EO 89 push ace
8096 CO FO 90 push b
8098 75 DO" 00 91 mov psw,#O
809B 75 OF 00 92 mov t~,#O
809E 75 OE 00 93 mov tmp2,#O ;apaga os 16 msb

94
95 gera os lsb do resultado
96

80A1 85 10 FO" 97 mov b,aeeO
80A4 E5 08 98 mov a,opO ;low order
80A6 A4 99 mul ab
80A7 F5 OC 100 mov tmpO,a ;low order
80A9 85 FO" 00 101 mov tmp1,b ;high order

102
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103 gera 0 proximo msb
104

80AC 85 11 FO" 105 moy b,acc1 ;high order
80AF E5 08 106 moy a,opO ;low
80B1 A4 107 mul ab
80B2 25 00 108 aclcla,tmp1 ;low result
80B4 F5 00 109 moy tmp1,a
80B6 E5 FO 110 moy a,b ;high
80B8 35 OE 111 aclclca,tmp2 ;inclui carry
80BA F5 OE 112 moy tmp2,a
80BC 50 02' 113 jnc mulloop1
80BE 05 OF 114 inc tmp3 ;propaga carry
80CO 115 mulloop1 :
80CO 85 10 FO" 116 moy b,accO ;low
80C3 E5 09 117 moy a,op1 ;high
80C5 A4 118 mul ab
80C6 25 00 119 add a,tmp1 ;low result
80C8 F5 00 120 moy tmp1,a
80CA E5 FO 121 moy a,b ;high result
80CC 35 OE 122 aclclca,tmp2 ;inclui carry
80CE F5 OE 123 moy tmp2,a
8000 50 02' 124 jnc mulloop2
8002 05 OF 125 inc tmp3 ;propaga
8004 126 mulloop2:

127
128 calcula 3 byte
129

8004 85 12 FO" 130 moy b,acc2 ;high *op2 erro
8007 E5 08 131 moy a,opO ;low
8009 A4 132 mul ab
800A 25 OE 133 aclcla,tmp2 ;low result
800C F5 OE 134 moy tmp2,a
800E E5 FO 135 moy a,b ;high result
80EO 35 OF 136 aclclca,tmp3 ;inc lui carry
80E2 F5 OF 137 moy tmp3,a

138
139 outra metade
140

80E4 85 11 FO" 141 moy b,acc1
80E7 E5 09 142 moy a,op1
80E9 A4 143 mul ab
80EA 25 OE 144 add a,tmp2
80EC F5 OE 145 moy tmp2,a
80EE E5 FO 146 moy a,b
80FO 35 OF 147 aclclca,tmp3
80F2 F5 OF 148 moy tmp3,a

149
150 termina msb
151

80F4 85 13 FO" 152 moy b,acc3 ;high
80F7 E5 08 153 moy a,opO ;low
80F9 A4 154 mul ab
80FA 25 OF 155 add a,tmp3
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80Fe F5 OF 156 mov tmp3,a
157
158 esqueca os resultados de ordem superior
159

80FE 85 12 FO" 160 mov b,acc2
8101 E5 09 161 mav a,op1
8103 A4 162 mul ab
8104 25 OF 163 add a,tmp3
8106 F5 OF 164 mov tmp3,a

165
166 restora resultado em ace
167

8108 85 DC 10 168 mav aceD,tmpO
8108 85 00 11 169 movacc1,tmp1
810E 85 DE 12 170 movacc2,tmp2
8111 85 OF 13 171 mav acc3,tmp3
8114 DO FO 172 popb
8116 DO EO 173 pop ace
8118 DO DO 174 pop psw
811A 22 175 ret

176
177 div32
178 divide 0 32 accx pelo 16 opx
179 resultado em accx
180 resto em opx
181

8118 CO DO 182 div32: push psw
8110 CO EO 183 push ace
811F CO 00 184 push 0
8121 CO 01 185 push 01
8123 CO 02 186 push 02
8125 CO 03 187 push 03
8127 CO 05 188 push 05
8129 CO 06 189 push 06
8128 CO 07 190 push 07 ;salva
8120 75 DO" 00 191 mav psw,#O
8130 7F 00 192 mov r7,#0 ;zera resto parcial
8132 7E 00 193 mov r6,#O
8134 7D 00 194 mov r5,#0
8136 75 DC 00 195 mav tmpO,#O
8139 75 00 00 196 mav tmp1,#O
813e 75 DE 00 197 mov tmp2,#O
813F 75 OF 00 198 mov tmp3,#O
8142 7A 00 199 mav r2,#0
8144 A9 09 200 mav r1,op1
8146 A8 08 201 mav rO,opO
8148 78 20 202 mav r3,#32 ;loop count
814A 203 divloop: ;inicio
814A 12 81AO' 204 call shiftd ;desloca 0 dividendo e retorna msb no c
8140 ED 205 mava,r5 ;desloca c no lsb do resto parcial
814E 33 206 rlc a
814F FO 207 mav r5,a
8150 EE 208 mav a,r6 ;desloca c no lsb do resto parcial
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8151 33 209 rlc a
8152 FE 210 mov r6,a
8153 EF 211 mova,r7
8154 33 212 rlc a
8155 FF 213 mov r7,a
8156 C3 214 clrc ;testa se r7r6r5>=r2r1rO
8157 EF 215 mov a,r7 ;subtrai r2 de r7 para ver se r2<r7
8158 9A 216 subb a,r2 ;a=r7-r2, set c se r7<r2
8159 40 1C' 217 jc cantsub ;se nao, r7>r2 ou r7=r2
815B 70 OC' 218 jnz cansub ;jllTlpse r7>r2
8150 C3 219 clrc ;se r7=r2 , testa r6>=r1
815E EE 220 mov a,r6
815F 99 221 subb a,r1 ;a=r6-r1, carry se r6<r1
8160 40 15' 222 jc cantsub
8162 70 05' 223 jnz cansub ;jump se r6>r1
8164 C3 224 clr c ;se r6=r1 , testa r5>=rO
8165 ED 225 mov a,r5
8166 98 226 subb a,rO
8167 40 OE' 227 jc cantsub
8169 C3 228 cansub: clr c ;subtrai 0 div do resto parcial
816A ED 229 mov a,r5 ;a=r5-rO
816B 98 230 subb a,rO
816C FD 231 mav r5,a
8160 EE 232 mov a,r6
816E 99 233 subb a,r1 ;a=r6-r1
816F FE 234 mav r6,a
8170 EF 235 mov a,r7
8171 9A 236 subb a,r2 ;a=r7-r2-borrow
8172 FF 237 mav r7,a
8173 03 238 setb c ;desloca 1 no quociente
8174 02 8178' 239 jmp quot
81n 240 cantsub:
81n C3 241 clrc ;desloca 0 no quociente
8178 12 81B6' 242 quot: call shiftq ;desloca 0 carry no quociente
817B DB CD' 243 djnz r3,divloop ;testa finalizacao
8170 85 OC 10 244 movaccO,tmpO ;retorna valores ao accx
8180 85 00 11 245 mov acc1,tmp1
8183 85 OE 12 246 mavacc2,tmp2
8186 85 OF 13 247 mov acc3,tmp3
8189 8D 08 248 mov opO,r5
818B 8E 09 249 mov op1,r6
8180 DO 07 250 pop 07
818F DO 06 251 pop 06
8191 DO 05 252 pop 05
8193 DO 03 253 pop 03
8195 DO 02 254 pop 02
8197 DO 01 255 pop 01
8199 DO 00 256 pop 00
819B DO EO 257 pop ace
8190 DO DO 258 pop psw
819F 22 259 ret
81AO C3 260 shiftd: clr c ;desloca 0 dividendo esquerda poe msb em c
81A1 E5 10 261 mov a,accO
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81A3 33 262 rlc a
81A4 F5 10 263 mav accO,a
81A6 E5 11 264 mav a,acc1
81A8 33 265 rlc a
81A9 F5 11 266 mavacc1,a
81AB E5 12 267 mov a,acc2
81AD 33 268 rlc a
81AE F5 12 269 mav acc2,a
81BO E5 13 270 mav a,acc3
81B2 33 271 rlc a
81B3 F5 13 272 mov acc3,a
81B5 22 273 ret
81B6 E5 DC 274 shiftq: mova,tmpO ;desloca 0 quociente e introdus c no lsb
81B8 33 275 rlc a
81B9 F5 DC 276 mav tmpO,a
81BB E5 00 277 mov a,tmp1
81BO 33 278 rlc a
81BE F5 00 279 mav tmp1,a
81CO E5 DE 280 mov a,tmp2
81C2 33 281 rlc a
81C3 F5 DE 282 mav tmp2,a
81C5 E5 OF 283 mav a,tmp3
81C7 33 284 rlc a
81C8 F5 OF 285 mov tmp3,a
81CA 22 286 ret

287
288
289 div2
290 divide 0 accx de 32 bits per 2
291 resultado em accx
292

81CB CO DO 293 div2: push psw
81CO CO EO 294 push ace
81CF C3 295 clrc
8100 E5 13 296 mav a,acc3
8102 A2 E7 297 mov c,acc.7
8104 13 298 rrc a
8105 F5 13 299 mov acc3,a
8107 E5 12 300 mav a,acc2
8109 13 301 rrc a
810A F5 12 302 mav acc2,a
810C E5 11 303 mov a,acc1
810E 13 304 rrc a
810F F5 11 305 mov acc1,a
81E1 E5 10 306 mav a,accO
81E3 13 307 rrc a
81E4 F5 10 308 mav accO,a
81E6 DO EO 309 pop ace
81E8 DO DO 310 pop psw
81EA 22 311 ret

312
313 rotina acczero
314 se accx contem zero, retorna carry set .
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315 se accx nao zero, retorna carry 0
316

81EB CO EO 317 acczero: push ace
81ED e3 318 clr c
81EE E5 10 319 mov a,accO
81FO 45 11 320 orl a,acc1
81F2 45 12 321 orl a,acc2
81 F4 45 13 322 orl a,acc3
81F6 B4 00 01' 323 cjne a,#0,acczero1
81F9 03 324 setb c
81FA DO EO 325 acczero1: pop ace
81Fe 22 326 ret

327
328 rotina accneg
329 se accx contem numero negativo ,retorna carry set
330 se accx nao negativo , retorna carry 0
331

81FD CO EO 332 accneg: push ace
81FF E5 13 333 mov a,acc3
8201 A2 E7 334 mov c,acc.7
8203 DO EO 335 pop ace
8205 22 336 ret

337
338 rotina clracc
339 apaga conteudo do accx
340

8206 CO EO 341 clracc: push ace
8208 CO DO 342 push psw
820A 74 00 343 mova,#O
820e F5 10 344 mov accO,a
820E F5 11 345 mav acc1,a
8210 F5 12 346 mav acc2,a
8212 F5 13 347 mav acc3,a
8214 DO DO 348 pop psw
8216 DO EO 349 pop ace
8218 22 350 ret

351
352 cplacc
353 complemento de dois do accx
354

8219 CO EO 355 cplacc: push ace
8218 CO DO 356 push psw
8210 e3 357 clr c
821E E5 10 358 mav a,accO
8220 F4 359 cpl a
8221 24 01 360 add a,#1
8223 F5 10 361 mov accO,a
8225 E5 11 362 mov a,acc1
8227 F4 363 cpl a
8228 34 00 364 addc a,#O
822A F5 11 365 mavacc1,a
822e E5 12 366 mov a,acc2
822E F4 367 cpl a



822F 34 00 368 addc a,#O
8231 F5 12 369 mov acc2,a
8233 E5 13 370 mav a,acc3
8235 F4 371 cpl a
8236 34 00 372 addc a,#O
8238 F5 13 373 mav acc3,a
823A 00 00 374 pop psw
823C 00 EO 375 pop ace
823E 22 376 ret

377
378
379 binascii
380 transforma 0 accx em urnstring ascci decimal correspondente
381 Versao 2.0 aceita numeros negativos colocando sinal -
382 em "a" posicao da virgula, da direita para esquerda
383 utiliza-se do display buffer
384

823F CO 00 385 binascii: push psw
8241 CO 00 386 push 00
8243 CO 01 387 push 01
8245 75 AD" 00 388 mov p2,#O
8248 F9 389 mav r1,a
8249 78 OF 390 mav rO,#disbuf ipoe esc no display buffer
8248 74 18 391 mav a,#esc
8240 F2 392 movx @rO,a
824E 18 393 dec rO
824F C2 05 394 clr fO iflag indicativo de numero negativo
8251 12 81FO I 395 lca II accneg
8254 50 OS' 396 jnc binascii1
8256 12 8219' 397 lcall cplacc
8259 02 05 398 setb fO
8258 12 81EB' 399 binascii1: lcall acezero iteste se accx=zero
825E 40 12' 400 jc binascii2
8260 74 OA 401 mav a,#10 idivide accx pela base
8262 F5 08 402 mav opO,a
8264 E4 403 clra
8265 F5 09 404 mav op1,a
8267 F5 OA 405 mov op2,a
8269 F5 DB 406 mav op3,a
8268 12 811B' 407 lcall div32
826E E5 08 408 mav a,opO ;resto
8270 80 01' 409 sjmp binascii3
8272 E4 410 binascii2: clra
8273 24 30 411 binascii3: add a,#zero
8275 F2 412 mavx @rO,a
8276 18 413 dec rO
8277 19 414 dec r1
8278 89 01 04' 415 cjne r1,#1,binascii4
8278 74 2E 416 mov a,#point
8270 F2 417 mavx @rO,a
827E 18 418 dec rO
827F 89 00 09' 419 binascii4: cjne r1,#O,binascii1
8282 12 81EB' 420 binascii5: leaII acezero
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8285 40 16'
8287 74 OA
8289 F5 08
828B E4
828C F5 09
828E F5 OA
8290 F5 OB
8292 12 811B'
8295 E5 08
8297 24 30
8299 F2
829A 18
829B 80 E5'
8290 30 05# 06'
82A0 74 20
82A2 C2 05
82A4 80 02'
82A6 74 20
82A8 F2
82A9 08 F2'

82AB 80 03'
82AD 74 40
82AF F2
82BO 90 0010
82B3 E8
82B4 FO
82B5 DO 01
82B7 DO 00
82B9 DO DO
82BB 22

=7AOO
=7A01
=7A02

421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
121
122

1
2
3
4
5
6
7

8
9

10
11

12

13

binasci i61:
binascii62:

blink:
bl ink1:
blink11:

jc binascii6
mov a,#10
mov opO,a
clr a
mov op1,a
mov op2,a
mov op3,a
lcall div32
mov a,opO ;resto
add a,#zero
movx @rO,a
dec rO
sjmp binascii5
jnb fO,binascii61
mov a,#"_"
clr fO
sjmp binascii62
mov a,#space
movx @rO,a
djnz rO,binascii6
movx a,@rO
cjne a,#IIMII,blink
mov a,#space
sjmp blink1
sjmp blink11
mov a,#IM"
movx @rO,a
mov dptr,#dispt
mov a,rO
movx @dptr,a
pop 01
pop 00
pop psw
ret

displayled
leds
leds1
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rotina de controle de display LED
utilizando ICL 7218C maxxim
idem a versao fled7218 porem com 2 casas decimais
Versao 2.1 placa mpo3101
Versao 2.0 08/02/93
Versao 1.1 12/12/92
Versao 1.0 14/08/92
Mario Antonio Stefani

sequencia invertida
dupla linha de leds

07aOOh ;digitos
07a01h ;leds de sinalizacao
07a02h ;leds segundo conjunto



=1040 14 ledvalue equ 01040h ;contem valor dos bits de leds
=1041 15 ledvaluedig1 equ 01041h ;contem primeiro digito
=1042 16 ledvaluedig2 equ 01042h ;contem segundo digito
=1043 17 ledvaluedig3 equ 01043h ;contem 3 digito
=1044 18 ledvaluedig4 equ 01044h 4
=1045 19 ledvaluedig5 equ 01045h 5
=1046 20 ledvaluedig6 equ 01046h 6
=1047 21 ledvaluedig7 equ 01047h 7
=1048 22 ledvaluedig8 equ 01048h 8
=1049 23 ledvalue1 equ 01049h ;leds de sinalizacao conjunto

24
25
26 initled
27 rotina de inicializacao
28 supoe codigo B selecionado para ICL7228
29

82BC CO EO 30 initled: push ace
82BE co FO 31 push b
82CO co 82 32 push dpl
82C2 CO 83 33 push dph
82C4 90 7AOO 34 mov dptr,#displayled
82C7 74 08 35 mov a,#OOO01000b ;liga display e pontos 1 2
82C9 FO 36 movx Cildptr,a
82CA 74 18 37 mov a,#OO011000b
82CC FO 38 movx @dptr,a
82CO 74 28 39 mov a,#00101000b ;liga display e pontos 3 4
82CF FO 40 movx @dptr,a
8200 74 38 41 mov a,#00111000b
8202 FO 42 movx Cildptr,a
8203 74 48 43 mov a,#01001000b ;liga display e pontos 5 6
8205 FO 44 movx Cildptr,a
8206 74 58 45 mov a,#01011000b
8208 FO 46 movx @dptr,a
8209 74 68 47 mov a,#01101000b ;liga display e pontos 78
820B FO 48 movx Cildptr,a
820C 74 78 49 mov a,#01111000b
820E FO 50 movx @dptr,a
820F 90 7A01 51 mov dptr,#leds
82E2 74 FF 52 mov a,#11111111b ;liga leds
82E4 FO 53 movx @dptr,a
82E5 90 1040 54 mov dptr,#ledvalue ;armazena
82E8 FO 55 movx @dptr,a
82E9 75 FO" FA 56 mov b,#250
82EC 12 834B' 57 initledloop: lcall delayled ;espera 500ms
82EF 05 FO" FA' 58 djnz b,initledloop
82F2 90 7AOO 59 mov dptr,#displayled
82F5 74 80 60 mov a,#10000000b ;prepara zero
82F7 FO 61 movx @dptr,a
82F8 90 1041 62 mov dptr,#ledvaluedig1
82FB FO 63 movx lildptr,a
82FC 90 7AOO 64 mov dptr,#displayled
82FF 74 90 65 mov a,#10010000b izero em dig 2
8301 FO 66 movx Cildptr,a
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8302 90 1042
8305 FO
8306 90 7AOO
8309 74 20
8308 FO
830C 90 1043
830F FO
8310 90 7AOO
8313 74 8F
8315 FO
8316 90 1044
8319 FO
831A 90 7AOO
8310 74 CF
831F FO
8320 90 1045
8323 FO
8324 90 7AOO
8327 74 OF
8329 FO
832A 90 1046
8320 FO
832E 90 7AOO
8331 74 EF
8333 FO
8334 90 1047
8337 FO
8338 90 7AOO
8338 74 FF
8330 FO
833E 90 1048
8341 FO
8342 DO 83
8344 DO 82
8346 DO FO
8348 DO EO
834A 22

8348 CO DO
8340 CO EO
834F CO FO
8351 74 04
8353 75 FO" FF
8356 05 FO" FO I

8359 05 EO" F7'
835C DO FO
835E DO EO
8360 DO DO
8362 22

delayled1:
delayled2:

moy dptr,#ledYaluedig2
moyX @dptr,a
moy dptr,#displayled
moy a,#00100000b
moYX @dptr,a
moy dptr,#ledYaluedig3
moYX @dptr,a
moy dptr,#displayled
moya,#10111111b
moYx @dptr,a
moy dptr,#ledYaluedig4
moYX @dptr,a
moy dptr,#displayled
moy a,#11001111b
moYX @dptr,a
moy dptr,#ledYaluedig5
moYX @dptr,a
moy dptr,#displayled
moy a,#11011111b
moYX @dptr,a
moy dptr,#ledYaluedig6
moYX @dptr, a
moy dptr,#displayled
moy a,#11101111b
moYx @dptr,a
moy dptr,#ledYaluedig7
moyX @dptr, a
moy dptr,#displayled
moy a,#11111111b
moyX Gldptr,a
moy dptr,#ledYaluedig8
moYx @dptr,a
pop dph
pop dpl
popb
pop ace
ret

delayled
espera 2 mseg

push psw
push ace
push b
moy a,#4h
moy b,#Offh
djnz b,delayled2
djnz acc,delayled1
pop b
pop ace
pop psw
ret

IlfSC - ~:;~::,c:;.v Ic;.~O O-:=. 13!1_'-' U () E ::::::/>. E
INFOF<iVAC;::AO
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120 set Led
121 acende os Leds correpondentes e armazena
122 padrao forneeido no ace: 1 acende, 0 nao aLtera
123
124

8363 CO 82 125 setLed: push dpL
8365 CO 83 126 push dph
8367 CO FO 127 push b
8369 F5 FO 128 mov b,a
8368 90 1040 129 mov dptr,#LedvaLue
836E EO 130 movx a,iildptr
836F 45 FO 131 orL a,b
8371 FO 132 movx iildptr,a
8372 90 7A01 133 mav dptr ,#Leds
8375 FO 134 movx iildptr,a
8376 DO FO 135 pop b
8378 DO 83 136 pop dph
837A DO 82 137 pop dpL
837C 22 138 ret

139
140 set Led1
141 acende os Leds correpondentes e armazena
142 padrao fornecido no acc : 1 acende, 0 nao aLtera
143 conjunto 1
144

837D CO 82 145 setLed1: push dpL
837F CO 83 146 push dph
8381 CO FO 147 push b
8383 F5 FO 148 mov b,a
8385 90 1049 149 mov dptr,#LedvaLue1
8388 EO 150 movx a,@dptr
8389 45 FO 151 orL a,b
8388 FO 152 movx iildptr,a
838C 90 7A02 153 mov dptr,#Leds1
838F FO 154 movx @dptr,a
8390 DO FO 155 popb
8392 DO 83 156 pop dph
8394 DO 82 157 pop dpL
8396 22 158 ret

159
160 cLrled
161 apaga os Leds correspondentes e armazena
162 padrao fornecido no ace: 1 apaga , 0 nao aLtera
163

8397 CO 82 164 cLrLed: push dpL
8399 CO 83 165 push dph
8398 CO FO 166 push b
839D F4 167 cpL a
839E F5 FO 168 mov b,a
83AO 90 1040 169 mov dptr,#LedvaLue
83A3 EO 170 movx a,Cildptr
83A4 55 FO 171 anL a,b
83A6 FO 172 movx @dptr,a
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83A7 90 7A01 173 mov dptr,#leds
83AA FO 174 movx @dptr,a
83AB DO FO 175 pop b
83AO DO 83 176 pop dph
83AF DO 82 177 pop dpl
83B1 22 178 ret

179
180 clrled1
181 apaga os leds correspondentes e armazena
182 padrao fornecido no ace: 1 apaga , 0 nao altera
183 conjunto 1

83B2 CO 82 184 clrled1: push dpl
83B4 CO 83 185 push dph
83B6 CO FO 186 push b
83B8 F4 187 cpl a
83B9 F5 FO 188 mov b,a
83BB 90 1049 189 mov dptr,#ledvalue1
83BE EO 190 movx a,@dptr
83BF 55 FO 191 anl a,b
83C1 FO 192 movx @dptr,a
83C2 90 7A02 193 mov dptr,#leds1
83C5 FO 194 movx @dptr,a
83C6 DO FO 195 pop b
83C8 DO 83 196 pop dph
83CA DO 82 197 pop dpl
83CC 22 198 ret

199
200 cplled
201 complementa os leds correspondentes e armazena.
202 padrao fornecido no ace : 1 cpl , 0 nao altera
203

83CO CO 82 204 cplled: push dpl
83CF CO 83 205 push dph
8301 CO FO 206 push b
8303 F5 FO 207 mov b,a
8305 90 1040 208 mov dptr,#ledvalue
8308 EO 209 movx a,@dptr
8309 65 FO 210 xrl a,b
830B FO 211 movx @dptr,a
830C 90 7A01 212 mov dptr,#leds
830F FO 213 movx @dptr,a
83EO DO FO 214 popb
83E2 DO 83 215 pop dph
83E4 DO 82 216 pop dpl
83E6 22 217 ret

218
219 cplled1
220 complementa os leds correspondentes e armazena.
221 padrao fornecido no ace : 1 cpl , 0 nao altera
222

83E7 CO 82 223 cplled1 : push dpl
83E9 CO 83 224 push dph
83EB CO FO 225 push b



83ED F5 FO
83EF 90 1049
83F2 EO
83F3 65 FO
83F5 FO
83F6 90 7A02
83F9 FO
83FA DO FO
83FC DO 83
83FE DO 82
8400 22

8401 CO DO
8403 CO 00
8405 CO 01
8407 CO 82
8409 CO 83
840B CO EO
8400 CO FO
840F 85 10 14
8412 85 11 15
8415 85 12 16
8418 85 13 17
841B 78 08
8410 79 03
841F 90 1041
8422 74 80
8424 FO
8425 A3
8426 74 90
8428 FO
8429 A3
842A 74 20
842C FO
8420 A3
842E 74 BF
8430 FO
8431 A3
8432 74 CF
8434 FO
8435 A3
8436 74 OF
8438 FO
8439 A3
843A 74 EF
843C FO

226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278

moy b,a
moy dptr,#ledyalue1
moyx a,iildptr
xrl a,b
moyx iildptr,a
moy dptr ,#leds1
moyX @dptr,a
pop b
pop dph
pop dpl
ret

binasci iled
transforma 0 accx em digitos destinados ao display led
supoe ponto decimal apos 2 casas
se numero negatiyo , complementa e poe sinal -

push psw
push 00
push 01
push dpl
push dph
push acc
push b
moy memO, accO
moy mem1,acc1
moy mem2, acc2
moy mem3, acc3
moy rO,#8 ;numero de digitos no display
moy r1,#3 ;0.0 contador de zeros significantes
moy dptr,#ledYaluedig1
moy a,#10000000b
moyX iildptr,a
inc dptr
moy a,#10010000b
moyx @dptr,a
inc dptr
moy a,#00100000b
moyX @dptr,a
inc dptr
moy a,#10111111b
moyx @dptr,a
inc dptr
moy a,#11001111b
moYx @dptr,a
inc dptr
moy a,#11011111b
moyX iildptr,a
inc dptr
moy a,#11101111b
moyx @dptr,a
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8430 A3 279 inc dptr
843E 74 FF 280 mov a,#11111111b
8440 FO 281 movx iildptr,a
8441 90 1041 282 mav dptr,#ledvaluedig1
8444 C2 05 283 clr fO ;apaga flag sinal
8446 12 81FO' 284 binasci iledO: lcall accneg
8449 50 05' 285 jnc binasciiled1
844B 12 8219' 286 lcall cplacc ;se negativo complementa
844E 02 05 287 setb fO ;seta flag sinal
8450 12 81EB' 288 binasciiled1: lcall acczero ;teste se accx=zero
845340 11' 289 jc binasciiled2
8455 75 08 OA 290 mav opO,#10 ;divide accx pela base
8458 E4 291 clr a
8459 F5 09 292 mav op1,a
845B F5 OA 293 mov op2,a
8450 F5 OB 294 mov op3,a
845F 12 811B' 295 lcall div32
8462 E5 08 296 mav a,opO ;resto
8464 80 01' 297 sjmp binasciiled3
8466 E4 298 binasci iled2: clra
8467 54 OF 299 binasciiled3: anl a,#Ofh ;somente nibble menos sig.
8469 F5 FO 300 mav b,a
846B EO 301 mavx a,iildptr
846C 54 FO 302 anl a,#OfOh ;somente nibble mais sig.
846E 45 FO 303 orl a,b ;junta os niblles
8470 FO 304 movx iildptr,a ;armazena
8471 A3 305 inc dptr
8472 18 306 dec rO
8473 19 307 dec r1
8474 B9 00 09' 308 binasciiled4: cjne r1,#O,binasciiled1
8477 12 81EB' 309 binasciiled5: lcall acczero
847A 40 20' 310 jc binasci iled6
847C 75 08 OA 311 mav opO,#10
847F E4 312 clra
8480 F5 09 313 mav op1,a
8482 F5 OA 314 mav op2,a
8484 F5 OB 315 mav op3,a
8486 12 811B' 316 lcall div32
8489 E5 08 317 mov a,opO ;resto
848B 54 OF 318 anl a,#Ofh ;somente nibble menDs sig.
8480 F5 FO 319 mov b,a ;salva
848F EO 320 movx a,iildptr
8490 54 FO 321 anl a,#OfOh ;somente nibble mais sig
8492 45 FO 322 orl a,b ;compoe
8494 FO 323 mavx iildptr,a
8495 A3 324 inc dptr
8496 18 325 dec rO
8497 E8 326 mav a,rO
8498 60 18' 327 jz binasci iled7
849A 80 DB' 328 sjmp binasciiled5
849C 30 05# 06' 329 binasci iled6: jnb fO,binasciiled61 ;se nao sinal continua
849F 74 OA 330 mov a,#Oah ;codigo de sinal menDs
84A1 C2 05 331 clr fO



84A3 80 02'
84A5 74 OF
84A7 F5 FO
84A9 EO
84AA 54 FO
84AC 45 FO
84AE FO
84AF A3
84BO 08 EA'
84B2 90 1041
84B5 EO
84B6 90 7AOO
84B9 FO
84BA 90 1042
84BO EO
84BE 90 7AOO
84C1 FO
84C2 90 1043
84C5 EO
84C6 90 7AOO
84C9 FO
84CA 90 1044
84CO EO
84CE 90 7AOO
8401 FO
8402 90 1045
8405 EO
8406 90 7AOO
8409 FO
840A 90 1046
8400 EO
840E 90 7AOO
84E1 FO
84E2 90 1047
84E5 EO
84E6 90 7AOO
84E9 FO
84EA 90 1048
84EO EO
84EE 90 7AOO
84F1 FO

84F2 85 14 10
84F5 85 15 11
84F8 85 16 12
84FB 85 17 13
84FE 00 FO
8500 00 EO
8502 00 83
8504 00 82
8506 00 01
8508 DO 00

332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384

sjmp binasciiled62
mov a,#Ofh ;codigo de digito apagado
mov b,a
movx a,iildptr
anl a,#OfOh
orl a,b
movx iildptr,a
inc dptr
djnz rO,binasciiled6
mov dptr,#ledvaluedig1
movx a,iildptr
mov dptr,#displayled
movx iildptr,a
mov dptr,#ledvaluedig2
movx a,iildptr
mov dptr,#displayled
movx @dptr,a
mov dptr,#ledvaluedig3
movx a,iildptr
mov dptr,#displayled
movx iildptr,a
mov dptr,#ledvaluedig4
movx a,iildptr
mov dptr,#displayled
movx iildptr,a
mov dptr,#ledvaluedig5
movx a,iildptr
mov dptr,#displayled
movx @dptr,a
mov dptr,#ledvaluedig6
movx a,iildptr
mov dptr,#displayled
movx iildptr,a
mov dptr,#ledvaluedig7
movx a,@dptr
mov dptr,#displayled
movx iildptr,a
mov dptr,#ledvaluedig8
movx a,@dptr
mov dptr,#displayled
movx iildptr,a
mov a,#0001000b
lcall cplled

mov accO,memO
mov acc1,mem1
mov acc2,mem2
mov acc3,mem3
popb

binasciiled61:
binasciiled62:

;somente nibble mais sig.
;compoe os nibbles

pop ace
pop dph
pop dpl
pop 01
pop 00
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850A DO DO 385 pop psw
850C 22 386 ret

387
388
389
123
124 include "fserial.asm"

1
2
3 Progserial
4 capta os jumps de configuracao da interface serial e programa
5 o IM28C91 correspondentemente.
6 placa mpo3101
7 Mario Antonio Stefani
8
9 Versao 1.1 19/03/92 enderecos trocados aOa1a2

10 Versao 1.0 30/10/91
11
12 1=aberto O=fechado
13
14 f007 q7 q6 q5 q4 q3 q2 q1 qO
15 e/o eo/10 cis pa 1/2 stb 7/8 baud
16
17 q7 seleciona paridade 1 odd/1
18 o even/O
19
20 q6 seleciona tipo de paridade 1 1/0
21 Dodd/even
22
23 q5 presenca de paridade 1 sem paridade
24 o com paridade
25
26 q4 stop bits 1 2sb
27 o 1sb
28
29 q3 numero de bits 1 8 bits
30 o 7 bits
31
32 q2q1qO baud rate
33 111 19200
34 110 9600
35 101 4800
36 100 2400
37 011 1200
38 010 600
39 001 300
40 000 150
41
42
43
44
45

=7E07 46 jserial equ 07e07h ;endereco dos jumps de configuracao
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=5000 47 moderegister equ 05000h ;MR1,MR2
=5001 48 clockseLect equ 05001h ;CSR write onLy
=5001 49 statusregister equ 05001h ;SR read onLy
=5002 50 commandregister equ 05002h ;CR write onLy
=5003 51 receiver equ 05003h ;RHR read onLy
=5003 52 transmiter equ 05003h ;THR write onLy
=5004 53 auxctrLreg equ 05004h ;ACR write onLy
=5005 54 intstatusreg equ 05005h ;ISR read onLy
=5005 55 intmodereg equ 05005h ;IMR write onLy

56
8500 co 82 57 progseriaL: push dpL
850F CO 83 58 push dph
8511 co EO 59 push acc
8513 co FO 60 push b
8515 CO DO 61 push psw
8517 90 5004 62 mov dptr,#auxctrLreg
851A 74 F8 63 mov a,#11111000b ;power on
851C 90 5002 64 mov dptr,#commandregister
851F 74 1A 65 mov a,#00011010b ;reset mr , disabLe r t
8521 FO 66 movx iildptr,a
8522 74 2A 67 mov a,#00101010b ;reset r
8524 FO 68 movx iildptr,a
8525 74 3A 69 mov a,#00111010b ;reset t
8527 FO 70 movx @dptr,a
8528 74 4A 71 mov a,#01001010b ;reset error fLags
852A FO 72 movx iildptr,a
852B 74 5A 73 mov a,#01011010b ;reset break
8520 FO 74 movx iildptr,a
852E 74 9A 75 mov a,#10011010b ;stop counter
8530 FO 76 movx @dptr,a
8531 74 BA 77 mov a,#10111010b ;cLear RTS
8533 FO 78 movx @dptr,a
8534 74 CA 79 mov a,#11001010b ;reset mpi
8536 FO 80 movx iildptr,a
8537 90 5004 81 mov dptr,#auxctrLreg
853A 74 F8 82 mov a,#11111000b ;set 2, externaL, PO off ,RSTN
853C FO 83 movx iildptr,a

84 mov dptr,#jseriaL ;capta config. jumps
85 movx a,iildptr

8530 74 86 86 mov a,#10000110b ;odd,1sb,7,9600
853F F5 FO 87 mov b,a
8541 90 8549' 88 mov dptr,#tabeLabaud
8544 54 07 89 anL a,#0111b
8546 93 90 movc a,@a+dptr
8547 80 08' 91 sjmp progseriaL2
8549 33 92 tabeLabaud: db 00110011b ;000 150bps o fechado 1 aberto
854A 44 93 db 01000100b ;001 300bps
854B 55 94 db 01010101b ;010 600bps
854C 66 95 db 01100110b ;011 1200bps
8540 88 96 db 10001000b ;100 2400bps
854E 99 97 db 10011001b ;101 4800bps
854F BB 98 db 10111011b ;110 9600bps
8550 CC 99 db 11001100b ;111 19200bps
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8551 90 5001
8554 FO
8555 74 1A
8557 90 5002
855A FO
8558 90 5000
855E 74 C2
8560 A2 F3
8562 92 EO
8564 A2 F5
8566 92 E4
8568 A2 F6
856A 92 E3
856C A2 F7
856E 92 E2
8570 FO
8571 74 17
8573 A2 F3
8575 92 E3
8577 FO
8578 DO DO
857A DO FO
857C DO EO
857E DO 83
8580 DO 82
8582 22

=0026
=0027
=0050
=0074
=0000
=OOOA

8583 CO 00
8585 CO EO
8587 75 26 74
858A 75 27 74
8580 74 00
858F A8 26
8591 F2
8592 DO EO
8594 DO 00
8596 22

rechead
rectail
recbufbot
recbuftop
CR

LF

mov dptr,#clockselect
movx @dptr,a
mov a,#00011010b ;reset pointer
mov dptr,#commandregister
movx @dptr,a
mov dptr,#moderegister
mov a,#11000010b ;mr1
mov c,b.3
movacc.O,c ;bits/char 0=7,1=8
mov c,b.5
mov acc.4,c ;O=com par. 1=sem par
mov c,b.6
mov acc.3,c ;O=o/e 1=forcado
mov c,b.7
mov acc.2,c ;O=even,0 1=odd,1
movx @dptr,a
mov a,#O0010111b ;mr2
mov c,b.3
movacc.3,c ;0=1 stop bit ,1=2 stop bits
movx @dptr,a
pop psw
popb
pop acc
pop dph
pop dpl
ret

PrepRec
Inicializa Receiver buffer

A pilha esta vazia quando rechead=rectail
A pilha esta cheia quando rechead+1=rectail

;pointer receiver head
;pointer receiver tail
;inicio do rec. buf. na memo dados
;fim do rec. buf. na memo dados
;char CR
;char LF

push OOh
push acc
mov rechead,#recbuftop
mov rectail,#recbuftop
mov a,#CR
mov rO,rechead
movx @rO,a
pop acc
pop OOh
ret



8/20/95 06:20:42
Page 23

=0028
=0029
=0075
=OOEF

8597 CO 00
8599 CO EO
859B 75 28 EF
859E 75 29 EF
85A1 74 00
85A3 A8 28
85A5 F2
85A6 DO EO
85A8 DO 00
85AA 22

85AB CO DO
85AD CO EO
85AF CO FO
85B1 CO 00
85B3 CO 82
85B5 CO 83
85B7 C3
85B8 E5 28
85BA 95 29
85BC 60 17'
85BE 90 5001
85C1 EO
85C2 30 E2# 10'
85C5 E5 29
85e? 04
85C8 B4 FO 02'
85CB 74 75
85CO F8
85CE F5 29
8500 E2
8501 90 5003
8504 FO
8505 90 5001
8508 EO
8509 F5 FO
850B 30 EO# 16'
850E E5 26
85EO 04

;alteracao para rede CAN
;aumento da tamanho do buffer

transhead
transtai l
transbufbot
transbuftop

28h
29h
75h
Oefh

;pointer trans. head
;pointer trans. tail
;inicio do trans. buf. na memo dados
;fim do trans buf na mem dados

push OOh
push ace
mov transhead,#transbuftop
mov transtail,#transbuftop
mov a,#CR
mov rO,transhead
movx iilrO,a
pop ace
pop OOh
ret

lomasterled
Versao 1.0

push psw
push ace
push b
push OOh
push dpl
push dph
clr c
mova,transhead
subb a,transtail
jz iomasterled3 ;buffer trans. vazio
mov dptr,#statusregister
movx a,iildptr
jnb acc.2,iomasterled3 ;verifica uart livre
mova,transtail
inc a
cjne a,#transbuftop+1,iomasterled2
mov a,#transbufbot

iomasterled2: mov rO,a
mov transtail,a
movx a,iilrO
mov dptr,#transmiter
movx iildptr,a

iomasterled3: mov dptr,#statusregister
movx a,iildptr
mov b,a
jnb acc.O,iomasterled6
mova,rechead
inc a



85E1 B4 75 02'
85E4 74 50
85E6 B5 27 02'
85E9 80 09'
85EB F8
85Ee F5 26
85EE 90 5003
85F1 EO
85F2 00
85F3 F2
85F4 E5 FO
85F6 30 E6# 02'
85F9 02 75
85FB 30 E5# 02'
85FE 02 75
8600 30 E4# 02'
8603 02 75
8605 DO 83
8607 DO 82
8609 DO 00
860B DO FO
8600 DO EO
860F DO DO
8611 22

8612 CO FO
8614 CO DO
8616 CO 00
8618 e2 79
861A F5 FO
861e E5 28
861E 04
861F B4 FO 02'
8622 74 75
8624 B5 29 02'
862702 79
8629 F5 28
862B F8
862e E5 FO
862E F2
862F DO 00
8631 DO DO
8633 DO FO
8635 22

206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257

258

cjne a,#recbuftop+1,iomasterled4
moy a,#recbufbot

iomasterled4: cjne a,rectail,iomasterled5
sjmp iomasterled6 ;receiyer buffer full

iomasterled5: moy rO,a
moy rechead,a
moy dptr,#receiyer
moyX a,@dptr
nop
moyX iilrO,a

iomasterled6: may a,b
jnb acc.6,iomasterled61
setb flagerroruart

iomasterled61: jnb acc.5,iomasterled62
setb flagerroruart

iomasterled62: jnb acc.4,iomasterledsai
setb flagerroruart

iomasterledsai: pop dph
pop dpl
pop DOh
pop b
pop acc
pop psw
ret

Poetrans
pee char fornecido no acc no transmitter buffer
se cheio seta flag de mensagem de erro

push b
push psw
push 00
clr flagtransbufful
moy b,a
maya,transhead
inc a
cjne a,#transbuftop+1,poetrans1
may a,#transbufbot
cjne a,transtail,poetrans2
setb flagtransbufful
may transhead,a
may rO,a
moy a,b
moyx iilrO,a
pop 00
pop psw
popb
ret

Poestringserial
coloca 0 string apontado por dptr na memoria de dados no
transmiter buffer. 0 car Ese (1bh) determina fim
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8636 CO DO
8638 CO EO
863A EO
863884 18 11'
863E 74 00
8640 12 8612'
8643 74 OA
8645 12 8612'
8648 C2 78
864A DO EO
864C DO DO
864E 22
864F 84 20 03'
8652 A3
8653 80 E5'
8655 12 8612'
8658 A3
8659 80 OF'

8658 CO DO
8650 CO EO
865F E4
8660 93
8661 84 18 OF'
8664 74 00
8666 12 8612'
8669 74 OA
8668 12 8612'
866E DO EO
8670 DO DO
8672 22
8673 84 20 03'
8676 A3
8677 80 E6'
8679 12 8612'
867C A3
8670 80 EO'

259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311

push psw
push ace
movx a,iildptr
cine a,#1bh,poestringserial2
mov a,#CR
lcall poetrans
mov a,#LF
lcall poetrans
clr flagonce
pop ace
pop psw
ret
cine a,#space,poestringserial3
inc dptr
simp poestringserial1
lcall poetrans
inc dptr
simp poestringserial1

Poestringserialc
coloca 0 string apontado por dptr na memoria de programa no
transmiter buffer. 0 car ESC (1bh) determina fim
versao 1.0 16/03/92

despreza SPC, subtitui ESC por CR

push psw
push ace
clr a
move a,iila+dptr
cine a,#1bh,poestringserialc2
mova,#CR
lcall poetrans
mav a,#LF
lcall poetrans
pop ace
pop psw
ret
cine a,#space,poestringserialc3
inc dptr
simp poestringserialc1
lcall poetrans
inc dptr
simp poestringserialc1

Retrec
Retira do receiver buffer 0 caracter e 0 pee no ace
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867F co DO
8681 CO 00
8683 E5 27
8685 B5 26 04'
8688 74 1B
868A 80 OA'
868C 04
8680 B4 75 02'
8690 74 50
8692 F8
8693 F5 27
8695 E2
8696 DO 00
8698 DO DO
869A 22

8690 B4 1B 03 I

86AO 02 8768'
86A3 B4 00 03'
86A6 02 8768'
86A9 B4 43 OS'
86AC 02 76
86AE 02 8768'
86B1 B4 42 OS'
86B4 C2 76
86B6 02 8768'
86B9 B4 40 OS'
86BC 02 78
86BE 02 8768'
86C1 B4 52 OS'
86C4 C2 AF
86C6 02 0000
86C9 B4 30 05 I

86CC C2 71
86CE 02 8768'
8601 B4 31 DB'
8604 02 71

312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
125
126

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

29
30
31

32

33
34
35

push psw
push 00
mava,rectail
cjne a,rechead,retrec1
mav a,#esc
sjmp retrec3
inc a
cjne a,#recbuftop+1,retrec2
mav a,#recbufbot
mav rO,a
mov rectail,a
movx a,@rO
pop DOh
pop psw
ret

;teste se buf vazio
; neste caso retorna escape

Command interpreter
versao medidor de distancia md50 placa 3101
Versao 1.0 12/12/93
Mario A. Stefani

Esta rotina consiste no interpetrador de comandos que 0
medidor pode receber via canal serial e via canal CAN
Procurou-se manter certa compatibilidade com 0 padrao de certos
instrumentos industriais , notadamente os Mitutoyo.

push acc
call retrec
cjne a,#esc,comO
ljmp comsai
cjne a,#CR,com1
ljmp comsai
cjne a,#IC",c0m2
setb flagcontinuous
ljmp comsai
cjne a,#IB",c0m3
clr flagcontinuous
ljmp comsai
cjne a,#"M",c0m4
setb flagonce
ljmp comsai
cjne a,#"R",comS
clr ea
ljmp 0
cjne a,#"0",c0m6
clr flagmean
ljmp comsai
cjne a,#11111,com7
setb flagmean

;cold reset
;set mean by jlIIIps
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8606 90 1010 36 mov dptr,#numberformean
8609 74 00 37 mov a,#O
860B FO 38 movx iildptr,a
860C 02 8768' 39 ljmp comsai
860F B4 32 OB' 40 com7: cjne a,#"2",comB
86E2 02 71 41 setb flagmean
86E4 90 1010 42 mov dptr,#numberformean
86E7 74 01 43 mov a,#1
86E9 FO 44 movx @dptr,a
86EA 02 8768' 45 ljmp comsai
86EO B4 33 OB' 46 comB: cjne a,#"3",c0m9
86FO 02 71 47 setb flagmean
86F2 90 1010 48 mov dptr,#numberformean
86F5 74 02 49 mov a,#2
86F7 FO 50 movx @dptr,a
86F8 02 8768' 51 ljmp comsai
86FB B4 34 OB' 52 com9: cjne a,#"4",com10
86FE 02 71 53 setb flagmean
8700 90 1010 54 mov dptr,#numberformean
8703 74 03 55 mov a,#3
8705 FO 56 movx iildptr,a
8706 02 8768' 57 ljmp comsai
8709 B4 35 OB' 58 com10: cjne a,#"5",com11
870C 02 71 59 setb flagmean
870E 90 1010 60 mov dptr,#numberformean
8711 74 04 61 mov a,#4
8713 FO 62 movx iildptr,a
8714 02 8768' 63 ljmp comsai
8717 B4 36 OB' 64 com11: cjne a,#"6",com12
871A 02 71 65 setb flagmean
871C 90 1010 66 mov dptr,#numberformean
871F 74 05 67 mov a,#5
8721 FO 68 movx iildptr,a
8722 02 8768' 69 ljmp comsai
8725 B4 37 OB' 70 com12: cjne a,#"7",com13
8728 02 71 71 setb flagmean
872A 90 1010 72 mov dptr,#numberformean
8720 74 06 73 mov a,#6
872F FO 74 movx iildptr,a
8730 02 8768' 75 ljmp comsai
8733 B4 38 OB' 76 com13: cjne a,#"8",c0m20
8736 02 71 77 setb flagmean
8738 90 1010 78 mov dptr,#numberformean
873B 74 07 79 mov a,#7
8730 FO 80 movx @dptr,a
873E 02 8768' 81 ljmp comsai
8741 B4 4B OB' 82 c0m20: cjne a,#"K",c0m21 ;modo calibracao
8744 02 6C 83 setb flagcalibra
8746 90 9476' 84 mov dptr,#mens004
8749 12 865B' 85 lcall poestringserialc
874C 02 8768' 86 ljmp comsai
874F B4 4C 11' 87 com21 : cjne a,#"L",com28 ;modo medicao
8752 C2 6C 88 clr flagcal ibra



8754 90 9487'
8757 12 8658'
875A 02 8768'
875D 84 48 03'
8760 30 6e DO'
8763 D2 77
8765 12 8612'
8768 DO EO
876A 22

=7e07
8768 CO 83
8760 CO 82
876F CO EO
8771 CO DO
8m 90 7e07
8776 EO
8m F4
8778 54 1F
877A 30 EO# 00 I

8770 30 E1# DO'
8780 30 E2# DO'
8783 30 E3# 00'
8786 30 E4# 00'
8789 DO DO
8788 DO EO
8780 DO 82
878F DO 83
8791 22

mov dptr,#mens005
LcaLL poestringseriaLc
Ljmp comsai
cjne a,#IH",c0m28
jnb fLagcaLibra,com28
setb fLagerrorcom
LeaLL poetrans
pop ace
ret

jnkey
catakey:

catakey1:
catakey2:
catakey3:
catakey4:
catakey5:

Rotina varredoras de tecLado
pLaca mpo3101
pLaca dispLay+chaves+tumbLewheLL dis31011
versao medidor de borda
Mario Antonio Stefani OptoeLetronica S/A

catakey
Versao 1.0 12/12/93
Verifica 0 estado das chaves paineL dis31011 e seta os fLags
correspondentes

equ 07c07h ;endereco chaves
push dph
push dpL
push ace
push psw
mov dptr,#jnkey
movx a,lildptr
cpL a
anL a,#011111b
jnb acc.0,catakey1
jnb acc.1,catakey2
jnb acc.2,catakey3
jnb acc.3,catakey4
jnb acc.4,catakey5
pop psw
pop ace
pop dpL
pop dph
ret

Rotinas de captacao da configuracao dos tumbLe wheLL
Mario Antonio Stefani
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4 Versao 1.0 19/09/93
5

=7C06 6 tumbLemedia equ 07c06h ; msb rede , Lsb media
=7C05 7 tumbLedistm equ 07c05h ;digitos msb dist entre cabecas
=7C04 8 tumbLedi stL equ 07c04h Lsb dist entre cabecas
=7C03 9 tumbLeL isum equ 07c03h
=7C02 10 tumbLeLisuL equ 07c02h
=7C01 11 tumbLeL infm equ 07c01h
=7COO 12 tumbLeL infl equ 07cOOh
=1050 13 distcabL equ 1050h ;contem distancia entre cabecas
=1051 14 distcabh equ 1051h
=1052 15 LimitsupL equ 1052h ;contem vaLor Limite sup.
=1053 16 Limitsuph equ 1053h
=1054 17 LimitinfL equ 1054h ;contem vaLor Limite info
=1055 18 Limitinfh equ 1055h
=1010 19 numberformean equ 1010h ;contem numero de medias

20
21
22 catamedia
23 capta 0 numero de medias setados no tumbLe media
24 veja tabeLajmedia no arquivo fconst correspondente
25

8792 CO 83 26 catamedia: push dph
8794 CO 82 27 push dpL
8796 co FO 28 push b
8798 CO EO 29 push ace
879A CO DO 30 push psw
879C 30 71 06' 31 jnb fLagmean,catamediaO
879F 90 1010 32 mov dptr,#numberformean
87A2 EO 33 movx a,iildptr
87A3 80 05' 34 sjmp catamedia1
87A5 90 7C06 35 catamediaO: mov dptr,#tumbLemedia
87A8 EO 36 movx a,iildptr
87A9 F4 37 cpL a
87AA 54 OF 38 catamedia1: anL a,#01111b
87AC 23 39 rL a
87AD F5 FO 40 mov b,a
87AF 90 803A' 41 mov dptr,#tabeLajmedia
87B2 93 42 move a,iila+dptr
8783 F5 32 43 mov nsetmean,a ;numero para media
8785 E5 FO 44 mov a,b
87B7 A3 45 inc dptr
8788 93 46 move a,iila+dptr
8789 F5 31 47 mov nsetcap,a ;numero de captacoes
878B DO DO 48 pop psw
8780 DO EO 49 pop ace
87BF DO FO 50 pop b
87C1 DO 82 51 pop dpL
87C3 DO 83 52 pop dph
87C5 22 53 ret

54
55
56



=7000
=700C

87C6 CO DO
87C8 CO EO
87CA CO FO
87CC CO 83
87CE CO 82
8700 E4
8701 85 2A 05'
8704 30 72 51'
870780 03'
8709 02 8892'
870C C3
8700 E5 34
870F 94 05
87E1 E5 35
87E3 94 00
87E5 50 05'
87E7 75 FO" 00
87EA 80 23'
87EC C3
87ED E5 34
87EF 94 OA
87F1 E5 35
87F3 94 00
87F5 50 OS'
87F7 75 FO" 10
87FA 80 13'
87FC C3
87FD E5 34
87FF 94 14
8801 E5 35
8803 94 00
8805 50 OS'
8807 75 FO" 80
880A 80 03'
880C 75 FO" FF
880F C3
8810 90 1001

57
131
132 include "flser20d.asm"

1
2 Controlalaser/metodo3
3 efetua a atualizacaodo D/A de controlepotencia laser
4 Placa EPA0200
5 Versao 2.0 dac1230 O=potmin FFFF=potmax
6
7 Esta rotina faz 0 controle de potenciado laser. Trata-se de uma
8 rotina PI , proporcional-integrativo.
9

10 Flags definidosno programa principal
11

12 powerpoint equ 07000h
13 trigerda equ 0700Ch ;disparodos d/as
14 controlalaser: push psw
15 push acc
16 push b
17 push dph
18 push dpl
19 clr a
20 cjne a,laserpowerc,controlasaiO
21 jnb flagneg,controlanegOcO
22 sjmp controlaposiOcO
23 controlasaiO: ljmp controlasai
24 controlaposiOcO: clr c
25 mov a,powerdifl
26 subb a,#5
27 mov a,powerdifh
28 subb a,#O
29 jnc controlaposi1cO
30 mov b,#O ; nao decrementapotencia
31 sjmp controlaposi4cO
32 controlaposi1cO: clr c
33 mav a,powerdifl
34 subb a,#10
35 mava,powerdifh
36 subb a,#O
37 jnc controlaposi2cO
38 mav b,#010h
39 sjmp controlaposi4cO
40 controlaposi2cO: clr c
41 mav a,powerdifl
42 subb a,#020
43 mav a,powerdifh
44 subb a,#O
45 jnc controlaposi3cO
46 mav b,#080h
47 sjmp controlaposi4cO
48 controlaposi3cO: mav b,#OFFh
49 controlaposi4cO: clr c
50 mov dptr,#laserpower
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8813 EO
8814 95 FO
8816 FO
8817 A3
8818 EO
8819 94 00
8818 FO
881C 50 08'
881E 74 00
8820 90 1001
8823 FO
8824 A3
8825 FO
8826 80 50'
8828 C3
8829 74 FA
8828 95 34
8820 74 FF
882F 95 35
8831 50 OS'
8833 75 FO" 00
8836 80 23'
8838 C3
8839 74 F6
8838 95 34
8830 74 FF
883F 95 35
8841 50 OS'
8843 75 FO" 10
8846 80 13'
8848 C3
8849 74 E8
8848 95 34
8840 74 FF
884F 95 35
8851 50 OS'
8853 75 FO" 80
8856 80 03'
8858 75 FO" FF
8858 C3
885C 90 1001
885F EO
8860 25 FO
8862 FO
8863 A3
8864 EO
8865 34 00
8867 FO
8868 C2 62
886A 50 OC'
886C 90 1001
886F 74 FO
8871 FO

51 movx a,@dptr
52 subb a,b
53 movx @dptr,a
54 inc dptr
55 movx a,@dptr
56 subb a,#O
57 movx @dptr,a
58 jnc controlaposi5cO
59 mov a,#Oh
60 mov dptr,#laserpower
61 movx @dptr,a
62 inc dptr
63 movx @dptr,a
64 controlaposi5cO:sjmp controlapowercO
65 controlanegOcO: clr c ;larguramedidamenor que a setada
66 mov a,#Ofah ;necessarioaumentarpotencia
67 subb a,powerdifl ;powerpoint=ffmin laser
68 mov a,#Offh ; ff=OV
69 subb a,powerdifh
70 jnc controlaneg1cO
71 mov b,#OO
72 sjmp controlaneg4cO
73 controlaneg1cO: clr c
74 mov a,#Of6h
75 subb a,powerdifl
76 mov a,#Offh
77 subb a,powerdifh
78 jnc controlaneg2cO
79 mov b,#10h ;aumentapotenciade
80 sjmp controlaneg4cO
81 controlaneg2cO: clr c
82 mov a,#Oebh
83 subb a,powerdifl
84 mov a,#Offh
85 subb a,powerdifh
86 jnc controlaneg3cO
87 mov b,#080h
88 sjmp controlaneg4cO
89 controlaneg3cO: mov b,#OFFh
90 controlaneg4cO: clr c
91 mov dptr,#laserpower
92 movx a,@dptr
93 add a,b
94 movx @dptr,a
95 inc dptr
96 movx a,@dptr
97 addc a,#O
98 movx @dptr,a
99 clr flagsat

100 jnc controlaneg5cO
101 mov dptr,#laserpower
102 mov a,#OfOh
103 movx @dptr,a



8872 A3
8873 74 FF
8875 FO
8876 02 62
8878
8878 90 1002
8878 EO
887e 90 7001
887F FO
8880 90 1001
8883 EO
8884 90 7000
8887 FO
8888 90 8038'
8888 EO
888e F5 2A

888E 90 700e
8891 FO

8892 DO 82
8894 DO 83
8896 DO FO
8898 DO EO
889A DO DO
88ge 22

104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
133
134

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23

inc dptr
mov a,#Offh
movx lildptr,a
setb flagsat

controLaneg5cO:
controLapowercO: mov dptr,#Laserpower+1

movx a,ii1dptr
mov dptr,#powerpoint+1
movx ii1dptr,a
mov dptr,#Laserpower
movx a,lildptr
mov dptr,#powerpoint
movx lildptr,a
mov dptr,#Lasertau
movx a,ii1dptr
mov Laserpowerc,a

controLatriger mov dptr,#trigerda
movx lildptr,a

pop dpL
pop dph
popb
pop ace
pop psw
ret

Equacao Medidor de distancia md50
PLaca mpo3111
Versao 1.0 23/03/94 constantes em posicoes
Mario Antonio Stefani

Esta rotina corresponde ao caLcuLo via equacao teorica, da distancia
desejada , atraves do fornecimento do numero magico x posicao
da imagem no sensor ceo.
A equacao tem a seguinte forma:

Toda a aritmetica e feita em ponto fixe , sendo a unidade resuLtante
a 0.01mm

chavecal equ 07e02h
constantes de caLibracao
vide arquivo fconst2.asm
memoria uti Lizadas
cabecaO

;bit 0 contem chave de caLibracao
cabecaO
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=1021 24 xmed1eO equ 1021h
=1022 25 xmed2eO equ 1022h
=1023 26 xmed3eO equ 1023h ;msb
=1024 27 xmoOeO equ 1024h ;lsb
=1025 28 xmo1eO equ 1025h
=1026 29 xmo2eO equ 1026h
=1027 30 xma3eO equ 1027h ;msb
=1028 31 bmxOeO equ 1028h ;lsb
=1029 32 bmx1eO equ 1029h
=102A 33 bmx2eO equ 102ah
=1026 34 bmx3eO equ 102bh ;msb
=102C 35 avxOeO equ 102eh ;lsb
=1020 36 avx1eO equ 102dh
=102E 37 avx2eO equ 102eh
=102F 38 avx3eO equ 102fh ;msb

39 eabeea1
=1030 40 xmedOe1 equ 1030h ;lsb
=1031 41 xmed1e1 equ 1031h
=1032 42 xmed2e1 equ 1032h
=1033 43 xmed3e1 equ 1033h ;msb
=1034 44 xmoOe1 equ 1034h ;lsb
=1035 45 xmo1e1 equ 1035h
=1036 46 xmo2e1 equ 1036h
=1037 47 xmo3e1 equ 1037h ;msb
=1038 48 bmxOe1 equ 1038h ;lsb
=1039 49 bmx1e1 equ 1039h
=103A 50 bmx2e1 equ 103ah
=1036 51 bmx3e1 equ 103bh ;msb
=103C 52 avxOe1 equ 103eh ;lsb
=1030 53 avx1e1 equ 103dh
=103E 54 avx2e1 equ 103eh
=103F 55 avx3e1 equ 103fh ;msb

56
57 verifiea se jump de ealibraeao esta setado
58 setado=ealibraeao aberto 1
59 nao setado=ealeulo feehado 0
60
61 7004H q7 q6 q5 q4 q3 q2 q1 qO
62 x x e x x x x x
63

8890 30 6C 03 I 64 equaeao: jnb flagealibra,equaeao01
88AO 02 8977' 65 ljmp saiequaeao

66
67 pee aeex em xmedx
68

88A3 69 equaeao01 :
70 setb ledeiclo

88A3 90 1020 71 mov dptr,#xmedOeO
88A6 E5 10 72 mav a,aeeO
88A8 FO 73 mavx iildptr,a
88A9 90 1021 74 mov dptr,#xmed1eO
88AC E5 11 75 mov a,aee1
88AE FO 76 mavx iildptr,a
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88AF 74 00 77 mov a,#O
88B1 90 1022 78 mov dptr,#xmed2eO
88B4 F5 12 79 mov aee2,a
88B6 FO 80 movx iildptr,a
88B7 90 1023 81 mov dptr,#xmed3eO
88BA F5 13 82 mov aee3,a
88BC FO 83 movx iildptr,a

84
85 subtrai offset
86

88BD 90 8030' 87 mov dptr,#offsetOOeO
88CO EO 88 movx a,iildptr
88C1 F5 08 89 mov opO,a
88C3 90 8031' 90 mov dptr,#offset01eO
88C6 EO 91 movx a,@dptr
88C7 F5 09 92 mov op1,a
88C9 74 00 93 mov a,#O
88CB F5 OA 94 mov op2,a
88CD F5 OB 95 mov op3,a
88CF 12 8070' 96 leall sub32

97
98 armazena em xmox
99

8802 90 1024 100 mov dptr,#xmoOeO
8805 E5 10 101 mov a,aeeO
8807 FO 102 movx iildptr,a
8808 90 1025 103 mov dptr,#xmo1eO
880B E5 11 104 mov a,aee1
8800 FO 105 movx iildptr,a
880E 90 1026 106 mov dptr,#xmo2eO
88E1 E5 12 107 mov a,aee2
88E3 FO 108 movx iildptr,a
88E4 90 1027 109 mov dptr,#xmo3eO
88E7 E5 13 110 mov a,aee3
88E9 FO 111 movx @dptr,a

112
113 verifiea se aeex e negativo
114

88EA E5 13 115 mov a,aee3
88EC 30 E7# OC' 116 jnb aee.7,verifneg
88EF 74 00 117 mov a,#O
88F1 F5 10 118 mov aeeO,a
88F3 F5 11 119 mov aee1,a
88F5 F5 12 120 mov aee2,a
88F7 F5 13 121 mov aee3,a
88F9 OOOOX 122 ajmp saiequaeao

123
124 perfaz bb-(x-o)
125

88FB 85 10 08 126 verifneg: mov opO,aeeO
88FE 85 11 09 127 mov op1,aee1
8901 85 12 OA 128 mov op2,aee2
8904 85 13 OB 129 mov op3,aee3
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8907 90 8034' 130 moy dptr,#bbOOcO
890A EO 131 moyX a,@dptr
8908 F5 10 132 moy accO,a
8900 90 8035' 133 moy dptr,#bb01cO
8910 EO 134 moyX a,@dptr
8911 F5 11 135 moyacc1,a
8913 74 00 136 moy a,#O
8915 F5 12 137 moy acc2,a
8917 F5 13 138 moy acc3,a
8919 12 8070' 139 lcall sub32

140
141 armazena
142

891C 90 1028 143 moy dptr,#bmxOcO
891F E5 10 144 moy a,accO
8921 FO 145 moyX @dptr,a
8922 90 1029 146 moy dptr,#bmx 1cO
8925 E5 11 147 moy a,acc1
8927 FO 148 moyX @dptr,a
8928 90 102A 149 moy dptr,#bmx2cO
8928 E5 12 150 moy a,acc2
8920 FO 151 moyX @dptr,a
892E 90 1028 152 moy dptr,#bmx3cO
8931 E5 13 153 moy a,acc3
8933 FO 154 moYx @dptr,a

155
156 perfaz aa*x
157

8934 74 00 158 moYa,#O
8936 F5 12 159 moy acc2,a
8938 F5 13 160 moy acc3,a
893A F5 OA 161 moy op2,a
893C F5 08 162 moy op3,a
893E 90 8036' 163 moy dptr,#aaOOcO
8941 EO 164 moyx a,@dptr
8942 F5 10 165 moy accO,a
8944 90 8037' 166 moy dptr,#aa01cO
8947 EO 167 moyX a,@dptr
8948 F5 11 168 moyacc1,a
894A 90 1024 169 moy dptr,#xmoOcO
8940 EO 170 moyx a,@dptr
894E F5 08 171 moy opO,a
8950 90 1025 172 moy dptr,#xmo1cO
8953 EO 173 moyX a,@dptr
8954 F5 09 174 moy op1,a
8956 12 8092' 175 lcall mul32

176
177 aa*x/(bb-x)
178

8959 90 1028 179 moy dptr,#bmxOcO
895C EO 180 moyx a,@dptr
8950 F5 08 181 moy opO,a
895F 90 1029 182 moy dptr,#bmx1cO
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8962 EO
8963 F5 09
8965 12 811B'

8968 90 8032'
8968 EO
896C F5 08
896E 90 8033'
8971 EO
8972 F5 09
8974 12 804E'
8977

8978 CO DO
897A CO EO
897C CO 83
897E CO 82
8980 90 7E02
8983 EO
8984 30 EO# 04'
8987 D2 6C
8989 80 02'
8988 C2 6C
8980 DO 82
898F DO 83
8991 DO EO
8993 DO DO
8995 22

movx a,@dptr
mov op1,a
lcall div32

mov dptr,#moffOOcO
movx a,@dptr
mov opO,a
mov dptr,#moff01cO
movx a,@dptr
mov op1,a
lcall add32

clr ledciclo
ret

verifica se jump de calibracao esta setado
setado=caLibracao aberto 1
nao setado=calculo fechado 0

push psw
push acc
push dph
push dpl
mov dptr,#chavecal
movx a,@dptr
jnb acc.O,verifcalcula
setb flagcalibra
sjmp verifcalibras
clr flagcalibra
pop dpl
pop dph
pop acc
pop psw
ret

verifcalcula:
verifcaLibras:

Rotinas de controle para rede CAN
Versao 1.0 programa residente placa mpo3101
baseado na Versao 1.0 candhesp.asm

12/12/93



7 Cabecas medidoras de distancia FNV
8 Mario Antonio Stefani
9

=7C06 10 tl.IIlblend equ 07c06h
11

=4000 12 cancontrolreg: equ 04000h ;control register 82526
=4001 13 canstatusreg: equ 04001h ;status register
=4002 14 caninterrupt: equ 04002h ;interrupt pointer
=4003 15 canbustimingO: equ 04003h ;bus timing register 0
=4004 16 canbustiming1: equ 04004h ;bus timing register 1
=4005 17 canoutputct l: equ 04005h ;output Control reg
=4006 18 objectOO equ 04006h ;descriptor 1 object 0
=4007 19 object01 equ 04007h ;descriptor 2 object 0
=4008 20 object02 equ 04008h ;descriptor 3 object 0
=4009 21 databyteOO equ 04009h ;data byte comandos
=400A 22 object10 equ 0400ah ;descriptor 1 object
=4008 23 object11 equ 0400bh ;descriptor 2 object
=400C 24 object12 equ 0400ch ;descriptor 3 object
=400D 25 databyte10 equ 0400dh ;data byte h object 1 medida h cabecaO
=400E 26 databyte11 equ 0400eh ;data byte l object 1 medida l
=400F 27 databyte12 equ 0400fh ;databyte h object 1 status
=4010 28 endmark equ 04010h ;end mark

29
30 caninit
31 Inicializacao da rede CAN , prepara os objetos 0 1
32

8996 CO DO 33 caninit: push psw
8998 CO EO 34 push acc
899A CO FO 35 push b
899C CO 82 36 push dpl
899E CO 83 37 push dph
89AO 90 4000 38 moy dptr,#cancontrolreg
89A3 74 OF 39 moy a,#Ofh ;00001111h
89A5 FO 40 moyX Cildptr,a
89A6 90 4001 41 moy dptr,#canstatusreg
89A9 EO 42 caninitO: moyX a,@dptr
89AA 30 EO# FC' 43 jnb acc.O,caninitO
89AD 90 4001 44 moy dptr,#canstatusreg
8980 74 00 45 moy a,#O
8982 FO 46 moyX @dptr,a
8983 74 FF 47 moy a,#Offh
8985 90 4002 48 moy dptr,#caninterrupt
8988 FO 49 moYX @dptr,a
8989 90 4003 50 moy dptr,#canbustimingO
898C 74 3F 51 moy a,#00111111b ;sjw=O,brp=64
898E FO 52 moYx @dptr,a
898F 90 4004 53 may dptr,#canbustiming1
89C2 74 12 54 moy a,#12h
89C4 FO 55 moYX @dptr,a
89C5 90 4005 56 moy dptr,#canoutputctl
89C8 74 1A 57 may a,#1ah ;current loop
89CA FO 58 moYx @dptr,a
89CB 90 4006 59 descrO: may dptr,#objectOO
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89CE 74 80 60 mov a,#80h ;imp access unLocked
8900 FO 61 movx @dptr,a
8901 A3 62 inc dptr
8902 74 A9 63 mov a,#10101001b ;id=Oah,remote dir=1,datadir=0
8904 FO 64 movx @dptr,a
8905 A3 65 inc dptr
8906 74 01 66 mov a,#1 ;1 byte,
8908 FO 67 movx @dptr,a
8909 A3 68 inc dptr
890A 74 18 69 mov a,#esc ;data byte h
890C FO 70 movx @dptr,a
8900 90 7C06 71 pegaend: mov dptr,#tumbLend
89EO EO 72 movx a,@dptr
89E1 F4 73 cpL a
89E2 54 FO 74 anL a,#11110000b
89E4 F5 FO 75 mov b,a
89E6 90 400A 76 descr1: mov dptr,#object10
89E9 74 81 77 mov a,#81h ;imp access Locked
89EB FO 78 movx @dptr,a
89EC A3 79 inc dptr
89ED 74 05 80 mov a,#0101b ;id=1xh,remote dir=0,datadir=1
89EF 45 FO 81 orL a,b
89F1 FO 82 movx @dptr,a
89F2 A3 83 inc dptr
89F3 74 03 84 mov a,#0000011b ;3 data byte
89F5 FO 85 movx @dptr,a
89F6 A3 86 inc dptr
89F7 74 00 87 mov a,#O
89F9 FO 88 movx @dptr,a h
89FA A3 89 inc dptr
89FB FO 90 movx @dptr,a
89FC A3 91 inc dptr
89FD FO 92 movx @dptr,a ;status
89FE 90 4010 93 mov dptr,#endmark
BA01 74 FF 94 endfieLd: mov a,#Offh
8A03 FO 95 movx @dptr,a
8A04 90 4000 96 mov dptr,#cancontroLreg ;reLease reset
8A07 74 00 97 mov a,#O
8A09 FO 98 movx @dptr,a
8AOA DO 83 99 pop dph
8AOC DO 82 100 pop dpL
8AOE DO FO 101 pop b
8A10 DO EO 102 pop acc
BA12 DO DO 103 pop psw
8A14 22 104 ret

105
106 recO
107 verifica a existencia de dado no objetoO
108 poe "esc" se nada , "char" se recebeu
109

8A15 CO DO 110 recO: push psw
8A17 CO FO 111 push b
8A19 CO 82 112 push dpL



8A1B co 83
8A1D 90 4008
8A20 75 FO" FF
8A23 EO
8A24 20 E6# OS'
8A27 DS FO" F9'
8AZA 80 33'
8A2C 90 4007
8A2F 75 FO" FF
8A32 15 FO
8A34 ES FO
8A36 60 27'
8A38 EO
8A39 30 EO# F6'
8A3C 90 4009
8A3F EO
8A40 FS FO
8A42 74 1B
8A44 FO
8A4S 90 4008
8A48 C3
8A49 EO
8A4A 92 E6
8A4C FO
8A4D 90 4007
8ASO EO
8AS1 30 EO# FC'
8AS4 90 4008
8AS7 EO
SAS8 20 E6# E1'
8ASB ES FO
8ASD 80 02'
8ASF 74 1B
8A61 DO 83
SA63 DO 82
8A6S DO FO
8A67 DO DO
8A69 22

8A6A CO EO
8A6C CO DO
8A6E CO FO
8A7D CO 82

recobjectOsaiv:
recobjectOsai:

push dph
mov dptr,#object02
mov b,#Offh
movx a,GIdptr
jb acc.6,rec02
djnz b,rec01
sjmp recobjectOsaiv
mov dptr,#object01
mov b,#Offh
dec b
mova,b
jz recobjectOsaiv
movx a,@dptr
jnb acc.0,recobject01
mov dptr,#databyteOO
movx a,GIdptr
mov b,a
mov a,#esc
movx G1dptr,a
mov dptr,#object02
clrc
movx a,GIdptr
mov acc.6,c
movx G1dptr,a
mov dptr,#object01
movx a,@dptr
jnb acc.0,recobject03
mov dptr,#object02
movx a,GIdptr
jb acc.6,recobject02
mova,b
sjmp recobjectOsai
mov a,#esc
popdph
pop dpl
pop b
pop psw
ret
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;capta dado
; h

refresh1
atualiza 0 objeto 1, sem requlsltar transmissao
transmite somente se houver urnremote frame
dado no accx , e status nos flags do can
seta flagerrocan caso nao conseguio
versao 1.0 31/07/92
Mario Antonio Stefani

push acc
push psw
push b
push dpl



BAn co B3
BA74 90 400A
BA77 EO
BA7B C2 E7
BA7A FO
8A7B 90 400B
BA7E 75 FO" FF
8AB1 EO
BAB2 20 EO# 05'
BA85 05 FO" F9'
BA88 BO 19'
BABA 90 4000
BA8D E5 11

BA8F FO
BA90 A3
BA91 E5 10
8A93 FO
8A94 A3
BA95 E5 36
BA97 FO
8A9B 90 400C
BA9B EO
BA9C C2 E6
BA9E C2 E7
8AAO FO
BAA 1 80 02'
8AA3 02 6B
BAA5 90 400A
BAAB EO
BAA9 02 E7
8AAB FO
BAAC DO 83
BAAE DO B2
BABO DO FO
8AB2 DO DO
BAB4 DO EO
BAB6 22

BAB7 CO EO
BAB9 CO DO
BABB CO B2
BABO CO B3
BABF 90 4001
BAC2 EO
8AC3 30 E2# 02'
8AC6 02 6B
BACB 30 E5# 02'
BACB 02 6A
8ACO 30 E6# 02'
BADO 02 69

166
167
16B
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
1B1
182
1B3
1B4
1B5
186
187
188
1B9
190
191
192
193
194
195
196
197
19B
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218

push dph
mov dptr,#object10
movx a,iildptr
clr acc.7
movx iildptr,a
mov dptr,#object11
mov b,#Offh

refreshobj10: movx a,iildptr
jb acc.O,refreshobj11
djnz b,refreshobj10
sjmp refreshobjsaie

refreshobj11: mov dptr,#databyte10
mov a,acc1
movx iildptr,a
inc dptr
mov a,accO
movx iildptr,a
inc dptr
mov a,vstatus
movx iildptr,a
mov dptr,#object12
movx a,iildptr
clr acc.6
clr acc.7
movx iildptr,a
sjmp refreshobjsai1

refreshobjsaie: setb flagerrorcan
refreshobjsai1: mov dptr,#object10

movx a,iildptr
setb acc.7
movx iildptr,a
pop dph
pop dpl
pop b
pop psw
pop ace
ret
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;reset transfer status
;set transmission request

vstatus
veri fica status de erros setando os flags correpondentes

verifstatus: push ace
push psw
push dpl
push dph
mov dptr,#canstatusreg
movx a,iildptr
jnb acc.2,verifstatusO
setb flagerrorcan

verifstatusO: jnb acc.5,verifstatus1
setb flagerrorcanbus

verifstatus1: jnb acc.6,verifstatus2
setb flagerrordpram
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8AD2 DO 83
8AD4 DO 82
8AD6 DO DO
8AD8 DO EO
8ADA 22

=001E
=001F

8ADB C2 AF
BADD CO DO
8ADF CO EO
8AE1 CO FO
BAE3 CO 82
8AE5 CO 83
8AE7 CO 03
8AE9 CO 04
8AEB CO 05
8AED CO 06
BAEF C2 8B
8AF1 C2 89
8AF3 90 7E02
8AF6 74 00
8AF8 FO
8AF9 90 7E03
8AFC 74 01
8AFE FO
8AFF 74 00
8B01 90 ?E01
8B04 FO
8805 90 7EOO

219
220

221
222

223
224

225

226
227
228

229
230
137
138

1

2
3
4

5

6
7

8
9

10

11

12
13
14

15

16
17
18

19
20

21
22
23
24

25

26
27
28
29
30
31

32

33
34

35
36
37
38

39

verifstatus2: pop dph
pop dpl
pop psw
pop ace
ret

ROTINA MIMIC
Apresenta no display situaeao da imagem captada
Trata-se de uma rotina auxiliar , durante 0 proeedimento
de instalaeao do equipamento.
Transforna 0 display nurn"bar-graph" proporeional a distaneia do alvo.
ateneao- destroi andamento da programacao normal

exige 0 funcionamento no modo RAM, flash desligada
redireciona interrupcoes

Versao 1.0 13/12/93
Mario A. Stefani

ledvaluemi
ledvaluemi 1
inicial izaMI:

equ
equ

clr ea
push psw
push ace
push b
push dpl
push dph
push 03
push 04
push 05
push 06
elr ie1 ;eaneela eventual resquicio
elr ieO
mav dptr,#resetserial Libera resetserial
mov a,#O
movx iildptr,a
mav dptr,#resetean Libera resetean
mav a,#1
movx iildptr,a
mav a,#O
mov dptr,#Vpp
movx iildptr,a ;desliga gerador de vpp flash
mov dptr,#nshadow



8808 74 01
880A FO
8808 75 87 00
880E 75 98" 00
8811 75 89" 05
8814 75 88" 01
8817 75 C8" 08
881A 75 A8" 00
8810 75 88" 04
8820 75 80" 00
8823 75 88" 00
8826 75 8C" 00
8829 75 8A" 00
882C C2 90
882E C2 97
8830 74 FF
8832 F5 1E
8834 F5 1F
8836 12 SOOO'
8839 12 8CCO'
883C 90 8805'
883F E5 83
8841 90 8004
8844 FO
8B45 90 8B05'
8B48 E5 82
8B4A 90 8005
8B40 FO

8B51 30 B2# 02'
8B54 80 FB'
8B56 20 B2# 02'
8B59 80 F8'

8858 C2 8C
8B50 02 97
885F 75 8C" 00
8862 75 8A" 00
8B65 75 SO" 00
8868 75 88" 00
8B6B E5 1E
886D 44 1F
8B6F FO
8870 E5 1F
8B72 44 FO
8874 FE
8875 02 8e

mov a,#1
movx @dptr,a
mov 87h,#00
mov scon,#OO
mov tmod,#11010101b
mov tcon,#00000001b
mov t2con,#00001011b
mov ie,#OO
mov ip,#00000100b
mov th1,#00
mov tl1,#00
mov thO,#OO
mov tlO,#OO
clr ledheadO
clr ledvar
mov a,#OFFh
mov ledvaluemi,a
mov ledvaluemi1,a
lcall setledmimic
lcall setledmimic1
mov dptr,#fimvarredurami
mov a,dph
mov dptr,#8004h
movx @dptr,a
mov dptr,#fimvarredurami
mov a,dpl
mov dptr,#8005h
movx @dptr,a

preve non-idle mode em HCMOS
shift
t1 imagem, to valid, t2 encoder
imagem dispara em low level

esperavarini1mi: jnb initvar,esperavarini2mi
sjrnpesperavarini1mi

esperavarini2mi: jb initvar,varredurainimi
sjmp esperavarini2mi

varredurainimi: clr trO
setb ledvar
mov thO,#O
mov tlO,#O
mov th1,#0
mov tl1,#0
mova,ledvaluemi
orl a,#00011111b
mov r5,a ;primeiro conjunto ( a ser ligado)
mova,ledvaluemi1
orl a,#11110000b
mov r6,a ;segundo conjunto ( a ser ligado)
setb trO ; habilita varredura

..,------_._-_._--------------
\ If

:;'.'., 5ERV,c;.:C D.: BI3L10TECA E
~ li,F0Rv Ac;AO
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8B77 C2 89
8B79 02 A8
8B7B 02 AF
8B7D 02 8C1E I

8B80 DO 06
8B82 DO 05
8B84 DO 04
8B86 DO 03
8B88 DO 83
8B8A DO 82
8B8C DO FO
8B8E DO EO
8B90 DO DO

8B92 30 B2# 02'
8B95 80 FB'
8B97 20 B2# 02'
8B9A 80 FB'

8B9C C2 8C
8B9E C2 8E
8BAO 02 97
8BA2 75 8C" 00
8BA5 75 8A" 00
8BA8 75 80" 00
8BAB 75 8B" 00
8BAE E5 1E
8BBO 44 1F
8BB2 FO
8BB3 E5 1F
8BB5 44 FO
8BB7 FE
8BB8 02 67
8BBA 02 66
8BBC 02 65
8BBE 02 8C
8BCO C2 89
8BC2 DO 04
8BC4 DO 03
8BC6 DO 83
8BC8 DO 82
8BCA DO FO
8BCC DO EO
8BCE DO DO
8BOO 02 A8
8B02 02 AF
8B04 32

c l r ieO

setb exO
setb ea
ljmp imagemmi
pop 06
pop 05
pop 04
pop 03
pop dph
pop dpl
popb
pop ace
pop psw

prepara interrupcoes valid
habilita interrupcoes
salta para imagem

esperavarmi: jnb initvar,esperavar1mi
sjmp esperavarmi

esperavar1mi: jb initvar,varredurami
sjmp esperavar1mi

clr trO
clr tr1
setb ledvar
mov thO,#O
mov tlO,#O
mov th1,#O
mov tl1,#0
mava,ledvaluemi
orl a,#00011111b
mav r5,a ;primeiro conjunto
mava,ledvaluemi1
orl a,#11110000b
mav r6,a ;segundo conjunto (
setb flagcabalc
setb flagcabsus
setb flagcabmed
setb trO
clr ieO

habilita valid
elimina eventual requisao ant.

pop 04
pop 03
pop dph
pop dpl
popb
pop ace
pop psw
setb exO
setb ea
reti
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8BD5 C2 AF
8BD7 C2 8C
8BD9 C2 A8
8BDB C2 89
8BDD C2 97
8BDF CO DO
8BE1 CO EO
8BE3 CO FO
8BE5 CO 82
8BE7 CO 83
8BE9 CO 03
8BEB CO 04
8BED ED
8BEE F5 1E
8BFO EE
8BF1 F5 1F
8BF3 74 00
8BF5 90 7A01
8BF8 ED
8BF9 FO
8BFA 90 7A02
8BFD EE
8BFE FO
8BFF 30 65 04'
8C02 D2 93
8C04 80 02'
8C06 C2 93
8C08 30 66 04'
8COB D2 94
8COD 80 02'
8COF C2 94
8C11 30 67 OS'
8C14 D2 95
8C16 02 8B92 ,
8C19 C2 95
8C1B 02 8B92 ,

8C1E D2 90
8C20 30 B3# 02 I

8C23 80 FB'
8C25 E5 8C
8C27 85 8A" FOil
8C2A B5 8C F8'
8C2D AB FO
8C2F FC
8C30 C2 90
8C32 C3

146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

169
170
171
172
173
174
175
176
177
178

179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

durami 1:
durami11:

durami2:
durami21 :

imagenmi:
veimagemmi:

clr ea
clr trO
clr exO
clr ieO
clr ledvar
push psw
push acc
push b
push dpl
push dph
push 03
push 04
mov a,r5
mov ledvaluemi,a iprimeiro conjunto
mov a,"r6
mov ledvaluemi1,a ;segundo conjunto
mova,#O
mov dptr,#leds
mov a,r5
movx Cildptr,a
mov dptr,#leds1
mov a,r6
movx Cildptr,a
jnb flagcabmed,durami1
setb ledcabmed
sjmp durami 11
clr ledcabmed
jnb flagcabsus,durami2
setb ledcabsus
sjmp durami21
clr ledcabsus
jnb flagcabalc,durami3
setb ledcabalc
ljmp esperavarmi
clr ledcabalc
ljmp esperavarmi

interrupcaoO
int1 e t1
capta a posicao e largura,armazena nas pilhas correspondentes

setb ledheadO
jnb imagem,imagenmiO
sjmp veimagenmi
mov a,thO
mov b,tlO
cjne a,thO,imagenmiO
mov r3,b ilsb posicao
mov r4,a imsb posicao
clr ledheadO
clrc
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8C33 EB 199 mov a,r3
8C34 94 E3 200 subb a,#Oe3h
8C36 EC 201 mov a,r4
8C37 94 00 202 subb a,#Oh
8C39 50 09' 203 jnc imic1
8C3B ED 204 mov a,r5
8C3C 54 EF 205 anl a,#11101111b
8C3E FD 206 mov r5,a
8C3F C2 65 207 clr flagcabmed
8C41 02 8CC8' 208 ljrnp imicsai
8C44 C3 209 imic1: clrc
8C45 EB 210 mav a,r3
8C46 94 C6 211 subb a,#Oc6h
8C48 EC 212 mav a,r4
8C49 94 01 213 subb a,#01h
8C4B 50 09' 214 jnc imic2
8C4D ED 215 mov a,r5
8C4E 54 F7 216 anl a,#11110111b
8C50 FD 217 mov r5,a
8C51 C2 65 218 clr flagcabmed
8C53 02 8CC8' 219 ljrnpimicsai
8C56 C3 220 imic2: clr c
8C57 EB 221 mav a,r3
8C58 94 A9 222 subb a,#Oa9h
8C5A EC 223 mov a,r4
8C5B 94 02 224 subb a,#02h
8C5D 50 09' 225 jnc imic3
8C5F ED 226 mov a,r5
8C60 54 FB 227 anl a,#11111011b
8C62 FD 228 mav r5,a
8C63 C2 65 229 clr flagcabmed
8C65 02 8CC8' 230 ljrnp imicsai
8C68 C3 231 imic3: clr c
8C69 EB 232 mov a,r3
8C6A 94 8C 233 subb a,#8ch
8C6C EC 234 mav a,r4
8C6D 94 03 235 subb a,#03h
8C6F 50 09' 236 jnc imic4
8C71 ED 237 mov a,r5
8C72 54 FD 238 anl a,#11111101b
8C74 FD 239 mov r5,a
8C75 C2 66 240 clr flagcabsus
8Cn 02 8CC8' 241 ljrnp imicsai
8C7A C3 242 imic4: clr c
8C7B EB 243 mav a,r3
8C7C 94 6F 244 subb a,#06fh
8C7E EC 245 mav a,r4
8C7F 94 04 246 subb a,#4h
8C81 50 09' 247 jnc imic5
8C83 ED 248 mav a,r5
8C84 54 FE 249 anl a,#11111110b
8C86 FD 250 mov r5,a
BeB? e2 66 251 clr flagcabsus
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SCS9 02 SCCS' 252 ljmp imicsai
SCSC C3 253 imic5: clrc
SC8D EB 254 mov a,r3
SCSE 94 53 255 subb a,#53h
SC90 EC 256 mov a,r4
SC91 94 05 257 subb a,#5h
SC93 50 09' 25S jnc imic6
SC95 EE 259 mov a,r6
SC96 54 7F 260 anl a,#01111111b
SC9S FE 261 mov r6,a
SC99 C2 66 262 clr flagcabsus
SC9B 02 SCCS' 263 ljmp imicsai
SC9E C3 264 imic6: clr c
SC9F EB 265 mov a,r3
SCAO 94 35 266 subb a,#035h
SCA2 EC 267 mov a,r4
SCA3 94 06 268 subb a,#6h
8CA5 50 09' 269 jnc imic7
SCA7 EE 270 mov a,r6
SCAS 54 BF 271 anl a,#10111111b
SCAA FE 272 mov r6,a
SCAB C2 67 273 clr flagcabalc
SCAD 02 SCCS I 274 ljmp imicsai
SCBO C3 275 imic7: clr c
SCB1 EB 276 mov a,r3
SCB2 94 1S 277 subb a,#1Sh
SCB4 EC 27S mov a,r4
SCB5 94 07 279 subb a,#7h
SCB7 50 09' 280 jnc imic8
SCB9 EE 2S1 mov a,r6
SCBA 54 DF 2S2 anl a,#11011111b
SCBC FE 2S3 mov r6,a
SCBD C2 67 2S4 clr flagcabaLc
SCBF 02 SCCS' 285 Ljmp imicsai
SCC2 EE 2S6 imic8: mov a,r6
SCC3 54 EF 2S7 anl a,#11101111b
SCC5 FE 288 mov r6,a
SCC6 C2 67 2S9 clr flagcabaLc
SCCS C2 90 290 imicsai: clr LedheadO
SCCA 02 SC1E' 291 ljmp imagenmi

292
293
294
295
296
297 setLedmimic1
29S acende os Leds correpondentes e armazena
299 padrao fornecido no ace: 1 acende, 0 nao altera
300 conjunto 1
301

SCCD co 82 302 setLedmimic1: push dpL
SCCF co S3 303 push dph
BCD1 CO FO 304 push b
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8CD3 F5 FO
8CD5 E5 1F
8CD7 45 FO
8CD9 F5 1F
8CDB 90 7A02
8CDE FO
8CDF DO FO
8CE1 DO 83
8CE3 DO 82
8CE5 22

8CE6 CO 82
8CE8 CO 83
8CEA CO FO
8CEC F4
8CED F5 FO
8CEF E5 1F
8CF1 55 FO
8CF3 F5 1F
8CF5 90 7A02
8CF8 FO
8CF9 DO FO
8CFB DO 83
8CFD DO 82
8CFF 22

8000 CO 82
8002 CO 83
8004 CO FO
8006 F5 FO
8008 E5 1E
800A 45 FO
800c F5 1E
8DOE 90 7A01
8011 FO
8012 DO FO
8014 DO 83
8016 DO 82
8018 22

305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357

mav b,a
mava,ledvaluemi1
orl a,b
mav ledvaluemi1,a
mav dptr,#leds1
mavx Gldptr,a
popb
pop dph
pop dpl
ret

elrledmimie1
apaga os leds eorrespondentes e armazena
padrao forneeido no ace: 1 apaga , 0 nao altera

elrledmimie1: push dpl
push dph
push b
epl a
mov b,a
mova,ledvaluemi1
anl a,b
mav ledvaluemi1,a
mov dptr,#leds1
movx iildptr,a
popb
popdph
pop dpl
ret

setledmimie
aeende os leds eorrepondentes e armazena
padrao forneeido no ace: 1 aeende, 0 nao altera
eonjunto 1

push dpl
push dph
push b
mov b,a
mova,ledvaluemi
orl a,b
mav ledvaluemi,a
mav dptr,#leds
movx Gldptr,a
pop b
pop dph
pop dpl
ret

clrledmimie
apaga os leds eorrespondentes e armazena
padrao fornee;do no ace: 1 apaga , 0 nao altera



8019 CO 82
8018 CO 83
8010 CO FO
801F F4
8020 F5 FO
8022 E5 1E
8024 55 FO
8026 F5 1E
8028 90 7A01
8028 FO
802e DO FO
802E DO 83
8030 DO 82
8032 22

=7e07
8033 CO 83
8035 CO 82
8037 CO EO
8039 CO DO
8038 90 7e07
803E EO
803F F4
8040 54 1F
8042 30 E2# 06'
8045 02 8AD8'
8048 30 E3# 00'

8048 DO DO
8040 DO EO
804F DO 82
8051 DO 83
8053 22

8054 e2 AF
8056 e2 88
8058 e2 89
805A 90 7E02
8050 74 01
8D5F FO

358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371

372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
139
140
141
142
143

144
145
146
147
148
149
150

push dpL
push dph
push b
cpt a
mov b.a
mov a.ledvaluemi
anl a.b
mov ledvaluemi.a
mov dptr.#leds
movx iildptr•a
pop b
pop dph
pop dpl
ret

catakey mimic
Versao 1.0 12/12/93
Veri fica 0 estado das chaves painel dispLayO e entra no modo mimico
caso esteja acionado

jnkeymimic
catakeymimic:

equ 07c07h ;endereco chaves
push dph
push dpL
push ace
push psw
mov dptr.#jnkeymimic
movx a.iildptr
cpt a
anl a.#011111b
jnb acc.2.catakeymics
ljmp inicializami
jnb acc.3.catakeymics

pop psw
pop ace
pop dpl
pop dph
ret

clr ea
clr ie1
clr ieO
mov dptr.#resetserial
mov a.#1
movx iildptr•a

segura interrupcoes
cancela eventuaL resquicio
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8060 90 7E03
8063 74 00
8065 FO
8066 90 7E01
8069 FO
806A 90 7EOO
8060 74 00
806F FO
8070 90 8078'
8073 co 82
8075 co 83
8077 32

8078 74 FF
807A 05 EO" FO'

8070 75 87 00
8080 75 98" 00
8083 75 89" DO
8086 75 88" 04
8089 75 A8" 00
808C 75 B8" 04
808F 75 00" 00
8092 75 81" 38
8095 75 80" 00
8098 75 8B" 00
809B 75 8C" 00
809E 75 BAli 00
8OA1 78 FF
8OA3 74 00
8OA5 75 AD" 00
8OA8 02 B2
80AA 02 B3

80AF F2
80BO 08 FO'
8OB2 75 90" FF
8OB5 75 BO" FF
8OB8 90 7E02
80BB 74 00
8OBO FO
80BE 90 7E03
8OC1 74 01
8OC3 FO
8OC4 74 00
8DC6 90 ?E01

may dptr,#resetcan
may a,#O
mayx iildptr,a
moy dptr,#Vpp
moyx iildptr,a
may dptr,#nshadow
may a,#O
moyx iildptr,a
may dptr,#inicializaO
push dpl
push dph
reti

inicial izaO:
inicializa1:

may a,#Offh
djnz acc,inicializa1

moy 87h,#00
moy scon,#OO
moy tmod,#11011101b
moy tcon,#00000100b
may ie,#OO
moy ip,#0100b
may psw,#OO
may sp,#38h
may th1,#OO
may tl1,#OO
may thO,#OO
may tlO,#OO
may rO,#Offh
may a,#O
may p2,#O
setb p3.2
setb p3.3
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pau do 8031 , desliga bit interne de
pendencia de interrupcao

preye non-idle mode em HCMOS
shift
counter P3.4 e P3.5 clock

Yerifica modo mimico
caso durante reset, operador aperte algum botao no painel,
o sistema entra no modo manutencao ,
onde 0 display indica posicao grafica da imagem

mayx @rO,a
djnz rO,limpa
may p1,#OFFh
moy p3,#Offh
moy dptr,#resetserial
moy a,#O
moyx iildptr,a
moy dptr,#resetcan
moy a,#1
moyx iildptr,a
may a,#O
moy dptr ,#Vpp
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8OC9 FO 204 movx lildptr,a desliga gerador de vpp flash
80CA 90 7EOO 205 mov dptr,#nshadow
BOCD 74 00 206 mov a,#O desativa ram
BOCF FO 207 movx lildptr,a
8DDO D2 97 208 setb ledvar
8DD2 D2 96 209 setb ledpro

210
8DD4 12 82BC' 211 lcall initled
8DD7 74 FF 212 mov a,#OFFh
8DD9 12 8397' 213 lcall clrled
BODC 74 FF 214 mov a,#OFFh
8DDE 12 83B2' 215 lcall clrled1

216
217

8DE1 78 FF 218 mov rO,#Offh
BOE3 75 AO" 00 219 mov p2,#O
8DE6 E8 220 zerapi lhas: mov a,rO
BOE7 F4 221 cpl a
8OE8 F5 FO 222 mov b,a
8DEA F2 223 movx lilrO,a
BOEB 00 224 nop
80EC E2 225 movx a,lilrO
8DED B5 FO 08' 226 cjne a,b,paurammens
BOFO 54 00 227 anl a,#O
8DF2 F2 228 movx lilrO,a
8DF3 D8 F1' 229 djnz rO,zerapilhas
8DF5 F2 230 movx lilrO,a
8DF6 80 OS' 231 sjmp preparapiO
BOF8 00 232 paurammens: nop
8DF9 B2 97 233 pauram: cpl ledvar
BOFB 80 FC' 234 sjmp pauram

235
236 inicializa estados internos
237

BOFD C2 71 238 preparapiO: c lr flagmean
BOFF C2 7E 239 c lr flagmensr
8E01 C2 76 240 clr flagcontinuous
8E03 C2 78 241 clr flagonce
8E05 C2 77 242 clr flagerrorcom
8E07 C2 75 243 clr flagerroruart
8E09 C2 79 244 clr flagtransbufful
8EOB C2 6D 245 clr flagsuspeito
8EOD C2 6B 246 clr flagerrorcan
8EOF C2 6A 247 clr flagerrorcanbus
8E11 C2 69 248 clr flagerrordpram
8E13 C2 92 249 clr ledclaro
8E15 C2 94 250 clr ledcabsus
8E17 C2 93 251 clr ledcabmed
8E19 C2 95 252 cl r ledcaba lc
8E1B 75 36 FF 253 mov vstatus,#Offh
8E1E 90 1010 254 mov dptr,#numberformean
8E21 74 02 255 mov a,#2
8E23 FO 256 movx lildptr,a



8E26 90 8039'
8E29 EO
8E2A 90 1000
8E20 FO
8E2E 75 2A 01
8E31 90 1002
8E34 74 00
8E36 FO
8E37 90 1001
8E3A FO
8E3B 75 34 00
8E3E 75 35 00
8E41 C2 72
8E43 C2 68
8E45 C2 62
8E47 12 87C6'

8E4A 12 8583'
8E40 12 8597'
8E50 12 8500'
8E53 90 5002
8E56 74 A5
8E58 FO

8E59 12 8996'
8E5C 12 8AB7'

8E5F 90 938C'
8E62 12 865B'
8E65 90 93A2'
8E68 12 865B'

257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309

prepara laser dac1230d 12bits
inicia 0 controle de potencia do emissor laser
zera potencia de emissao , prevendo estado letargico do ccd
onde inicialmente esta saturado

mov dptr,#laserlarg
movx a,@dptr
mav dptr,#lasersetpoint
movx @dptr,a
mav laserpowerc,#1
mov dptr,#laserpower+1
mav a,#Oh ;previne a saturacao
movx @dptr,a
mav dptr,#laserpower
movx @dptr,a
mav powerdifl,#O
mov powerdifh,#O
clr flagneg
clr flagnegant
clr flagsat
lcall controlalaser

prepara interface serial
versao 1.0 8/11/91

lcaII preprec
lcall preptrans
lcall progserial
mav dptr,#commandregister
mava,#10100101b ;habilita serial,rts low
mavx @dptr,a

lcall caninit
lcall verifstatus

mensagens iniciais
envio pela serial
versao 16/03/92

mov dptr,#mens001
lcall poestringserialc
mov dptr,#mens002
lcall poestringserialc
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BE6E 75 1E 00
BE71 75 1F 00
BE74 75 20 00
BEn 75 21 00
BE7A 90 0100
BE7D B5 B2" 1B
BEBO B5 B3" 19
BE83 90 0300
BE86 B5 82" 1A
8E89 B5 83" 1B
BEBC 90 0500
BE8F B5 82" 22
BE92 B5 83" 23
8E95 90 0700
BE9B B5 B2" 24
BE9B 85 83" 25
BE9E 12 B792'
BEA1 85 31 1C
BEA4 B5 32 10

BEA7 02 70
BEA9 02 6F
BEAB 02 7A
BEAD C2 7B
BEAF 02 7C
BEB1 C2 6E

BEB3 75 2B 09
8EB6 75 3720

BEB9 12 8978'
BEBC 20 6C 05'
8EBF 90 94B7'
BEC2 BO 03'
BEC4 90 9476'
BEe? 12 865B'

BECA C2 BC
BECC 75 8C" 00
BECF 75 BA" 00
BED2 30 B2# 02'
BED5 BO FB'
BED7 20 B2# 02'
BEDA BO FB'

310
311
312
313
314
315
316
317
31B
319
320
321
322
323
324
325
326
327
32B
329
330
331
332
333
334
335
336
337
33B
339
340
341
342
343
344
345
346
347
34B
349
350
351
352
353
354
355
356
357
35B
359
360
361
362

moy procnt l,#0
may procnth,#O
moy acqcnt l,#0
may acqcnth,#O
moy dptr,#postackO
may posptl ,dpl
moy pospth,dph
may dptr,#widstackO
moy widptl,dpl
may widpth,dph
may dptr,#postack1
may acqposl,dpl
moy acqposh, dph
may dptr,#widstack1
moy acqwidl,dpl
may acqwidh,dph
lcall catamedi a
may ncountcap,nsetcap
moy ncountmean,nsetmean

;carrega ponteiro de posicao
; processamento

;carrega ponteiro de posicao
; aquisicao

setb flagfirst
setb flagsecond
setb flagbank
clr flagdata
setb flagterm
clr flagesperaproc

moy ncountoutrange,#nsetoutrange
may ncountsat,#nsetsat

preparapiOO:
preparapi10:

lcall Yerifcalibra
jb flagcalibra,preparapiOO
may dptr,#mens005
sjmp preparapi10
moy dptr,#mens004
lcall poestringserialc

sincronizacao inicial
espera a proxima ocorrencia de VALID

esperayarini: clr trO
moy thO,#O ; prepara contador posicao
moy tlO,#O

esperayarini1: jnb inityar,esperayarini2
sjmp esperayarini1

esperayarini2: jb inityar,yarreduraini
sjmp esperayarini2
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BEOC C2 BC
8EOE C2 8E
8EEO C2 7F
8EE2 75 8C" 00
BEES 75 BA" 00
BEE8 02 8C
BEEA 02 97
BEEC C2 96
BEEE 75 80" 00
BEF1 75 88" 00
BEF4 02 BE
BEF6 C2 B8
BEFB C2 B9
BEFA C2 7D

8EFC 15 2A
BEFE 12 85A8'
8F01 12 867F I

BF04 12 8698'
BF07 20 6E 02'
8FOA 02 AA
BFOC 02 AB
8FOE 02 AF
8F10 02 9088'

8F13
8F13 12 B7C6'
BF16 30 82# 02'
8F19 BO FB'
BF18 20 82# 02'
BF1E BO F8"

8F20 C2 8C
BF22 C2 BE
BF24 C2 7F
BF26 75 BC" 00
BF29 75 BA" 00
8F2C 02 BC
BF2E 02 97
8F30 C2 96
BF32 75 80" 00
BF35 75 B8" 00
BF3B 02 BE
BF3A C2 B8
BF3C C2 89
BF3E C2 7D

363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
37B
379
3BO
3B1
3B2
3B3
384
3B5
386
3B7
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
40B
409
410
411
412
413
414
415

varreduraini: clr trO
clr tr1
clr flagrange
mov thO,#O
mov tlO,#O
setb trO
setb ledvar
clr ledpro
mov th1,#0
mov tl1,#O
setb tr1
clr ie1
clr ieO
clr flagvar

habilita medida
elimina eventual requisao ant.

dec laserpowerc
varreduraini1: lcall iomasterled

lcall retrec
lcaII conmand
jb flagesperaproc,varredurainiO
setb ex1 prepara interrupcoes

varredurainiO: setb exO
setb ea habilita interrupcoes
ljrnpprocessacg salta para modulo de calculo

lcall controlalaser ;durante a espera efetua controle de potencia
jnb initvar,esperavar1
sjrnpesperavar
jb initvar,varredura
sjrnpesperavar1

clr trO
clr tr1
clr flagrange
mov thO,#O
mov tlO,#O
setb trO
setb ledvar
clr ledpro
mov th1,#0
mov tl1,#0
setb tr1
clr ie1
clr ieO
clr flagvar

habilita medida
elimina eventual requisao ant.



8F40 15 2A
8F42 12 85AB'
8F45 12 867F'
8F48 12 869B'

8F4B DO 83
8F4D DO 82
8F4F DO EO
8F51 DO 00
8F53 20 6E 02'
8F56 02 AA
8F58 02 A8
8F5A 02 AF
8F5C 32

8F50 C2 A8
8F5F C2 89
8F61 02 7D
8F63 C2 AA
8F65 C2 AF
8F67 C2 97
8F69 02 7D
8F6B 02 96
8F6D C2 8C
8F6F CO 00
8F71 CO EO
8F73 CO 82
8F75 CO 83
8F77 30 6E 03'
8F7A 02 9013'
8F7D 30 7F 03'
8F80 02 8FFO'
8F83 20 7E 17'

8F86 74 20
8F88 12 8363'
8F8B 02 95
8F80 75 2A 01
8F90 75 34 CO
8F93 75 35 FF
8F96 C2 72
8F98 05 2B SF'
8F9B 02 7E

416
417 varredura1:
418
419

dec laserpowerc
lcall iomasterled
lcall retrec
lcalL conmand
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popdph
pop dpl
pop acc
pop psw
jb flagesperaproc,varreduraO
setb ex1 prepara interrupcoes
setb exO
setb ea habilita interrupcoes
reti

ponto de entrada da interrupcao detetora de fim de varredura
no fim de VALlO, contabiLiza as captacoes de medida e poe no
banco corrente de armazenamento

fimvarredura: clr exO
clr ieO
setb flagvar
clr ex1
clr ea
clr ledvar
setb flagvar
setb ledpro
clr trO
push psw
push acc
push dpl
push dph
jnb flagesperaproc,fimsat1
ljmp verifprocterm

fimsat1: jnb fLagrange,fimsat2 ;verifica se houve captacao
ljmp fimvar2

fimsat2: jb flagmensr,fimvar3

se flagmens setado, significa que jar
houve nsetoutrange varreduras ruins
assumindo medida nao confiavel

mov a,#0100000b
lcall setled
setb ledcabalc
mov laserpowerc,#1
mov powerdifl,#OcOh
mov powerdifh,#Offh
clr flagneg
djnz ncountoutrange,fimvar1
setb flagmensr
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8F9D 20 7F 35'
8FAO 85 24 82"
8FA3 85 25 83"
8FA6 74 01
8FA8 FO
8FA9 A3
8FAA 74 00
8FAC FO
8FAO A3
8FAE 85 82" 24
8FB1 85 83" 25
8FB4 85 22 82"
8FB7 85 23 83"
8FBA 74 00
8FBC FO
8FBO A3
8FBE 74 08
8FCO FO
8FC1 A3
8FC2 85 82" 22
8FC5 85 83" 23
8FC8 85 20 82"
8FCB 85 21 83"
8FCE A3
8FCF 85 82" 20
8F02 85 83" 21
8F05 75 2B 01
8F08 74 40
8FOA 12 8363'
8FOO 02 60
8FOF 02 94
8FE1 75 36 00
8FE4 30 62 10'
8FE7 05 37 00'
8FEA 75 37 20
8FEO 90 1002

8FFO 74 00
8FF2 FO
8FF3 90 1001
8FF6 FO
8FF7 02 900A'

8FFA 02 8F13'
8FFO 74 20
8FFF 12 8397'
9002 C2 95

468
469
470
471
472
473
474
475
476
4n
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520

fimvar1 :
fimvar2:

verifica flagrange , indicando a existencia de captacao
caso nao tenha havido captacao , descarta a varredura
caso contrario armazena no banco corrente

jb flagrange,fimvar30
mov dpl,acqwidl
mov dph,acqwidh
mov a,#1h
movx iildptr,a
inc dptr
mov a,#Oh
movx Cildptr,a
inc dptr
mov acqwidl,dpl
mov acqw idh ,dph
mov dpl,acqposl
mov dph,acqposh
mov a,#OOh
movx iildptr,a
inc dptr
mov a,#08h
movx Cildptr,a
inc dptr
mov acqposl,dpl
mov acqposh, dph
mov dpl,acqcnt l
mov dph,acqcnth
inc dptr
mov acqcntl,dpl
mov acqcnth,dph
mov ncountoutrange,#1
mov a,#01000000b
lcall setled
setb flagsuspeito
setb ledcabsus
mov vstatus,#O
jnb flagsat,fimvarsat1
djnz ncountsat,fimvarsat1
mov ncountsat,#nsetsat
mov dptr,#laserpower+1

mova,#Oh
movx iildptr,a
mov dptr,#laserpower
movx iildptr,a
ljmp fimvar21

ljmp esperavar
mov a,#0100000b
lcall clrled
clr ledcabalc



9004 75 2B 09
9007 75 37 20

900A C3
900B 05 1C 02'
900E 80 03'
9010 02 8F13'
9013 20 7C 05'
9016 02 6E
9018 02 8F13'
901B C2 6E
9010 85 20 1E
9020 85 21 1F
9023 74 00
9025 F5 20
9027 F5 21

9029 20 7A 2E'
902C 90 0100
902F 85 82" 18
9032 85 83" 19
9035 90 0300
9038 85 82" 1A
903B 85 83" 1B
903E 90 0500
9041 85 82" 22
9044 85 83" 23
9047 90 0700
904A 85 82" 24
9040 85 83" 25
9050 02 7A
9052 02 7B
9054 85 31 1C
9057 02 8F13'
905A 90 0500
9050 85 82" 18
9060 85 83" 19
9063 90 0700
9066 85 82" 1A
9069 85 83" 1B
906C 90 0100
906F 85 82" 22
9072 85 83" 23
9075 90 0300
9078 85 82" 24
9078 85 83" 25
907E C2 7A
9080 02 7B
9082 85 31 1C

521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573

mov ncountoutrange,#nsetoutrange
mov ncountsat,#nsetsat

fimvar22:
verifprocterm:

clr c
djnz ncountcap,fimvar22
sjmp verifprocterm
ljmp esperavar
jb flagterm,changebank
setb flagesperaproc
ljmp esperavar
clr flagesperaproc
mov procntl,acqcntl
mov procnth,acqcnth
mova,#O
mov acqcntl,a
mov acqcnth,a

;se processamento terminado,
;seguranca contra travamento

chaveiaOO:
chaveiaO:

jb flagbank,chaveia1
mov dptr,#postackO
mov posptl,dpl
mov pospth,dph
mov dptr,#WidstackO
mov widptl ,dpl
mov widpth,dph
mov dptr,#postack1
mov acqposl,dpl
mov acqposh,dph
mov dptr,#widstack1
mov acqwidl,dpl
mov acqwidh,dph
setb flagbank
setb flagdata
mov ncountcap,nsetcap
ljmp esperavar
mov dptr,#postack1
mov posptl, dp l
mov pospth,dph
mov dptr,#widstack1
mov widptl ,dpl
mov widpth,dph
mov dptr,#postackO
mov acqposl,dpl
mov acqposh,dph
mov dptr,#widstackO
mov acqwidl,dpl
mov acqwidh,dph
c lr flagbank
setb flagdata
mov ncountcap,nsetcap
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9088 20 7B 02'
908B 80 FB'
9080 C2 7B
908F 02 91
9091 75 14 00
9094 75 15 00
9097 75 16 00
909A 75 17 00
9090 12 8206'
90AO AB 1E
90A2 AC 1F
90A4 85 18 82"
90A7 85 19 83"
90AA 75 13 00
90AO 75 12 00
90BO EO
90B1 F5 10
90B3 A3
90B4 EO
90B5 F5 11
90B7 A3
90B8 85 82" 18
90BB 85 83" 19
90BE 85 1A 82"
90C1 85 1B 83"
90C4 75 OB 00
90C7 75 OA 00
90CA EO
90CB F5 08
90CO A3
90CE EO
90CF F5 09
9001 A3
9002 85 82" 1A
9005 85 83" 1B
9008 12 8092'
900B 85 17 OB
900E 85 16 OA
90E1 85 15 09
90E4 85 14 08
90E7 12 804E'
90EA 85 13 17
90EO 85 12 16
90FO 85 11 15
90F3 85 10 14

574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626

processamento
yersao 4.0

r~·:-
! 't
L"
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calcula a media de todos os pontos acumulados
yersao multitasker
flagdata e flagterm comandam 0 encadeamento entre
o processo de aquisicao e 0 de calculo

jb flagdata,processacg1
sjmp processacg
clr flagdata
setb ledcal
may memo,#0
moy mem1,#0
may mem2,#0
may mem3,#O
lcall clracc
moy r3,procntl
moy r4,procnth
may dpl,posptl
may dph,pospth
may acc3,#O
may acc2,#O
mayx a,iildptr
may accO,a
inc dptr
mayx a,iildptr
maYacc1,a
inc dptr
may posptl,dpl
may pospth,dph
may dpl,widptl
may dph,widpth
may op3,#O
may op2,#O
mayx a,iildptr
moy opO,a
inc dptr
mayx a,iildptr
may op1,a
inc dptr
may widptl,dpl
may widpth,dph
lcall mul32
may op3,mem3
moy op2,mem2
may op1,mem1
moy opO,memO
lcall add32
moy mern3,acc3
moy mem2,acc2
moy mem1,acc1
mav memO,accO

;dados sendo usados
;sinaliza que estao sendo calculados

,
~-.-'\; t.~,r i

._,__.~"~'_~_._._"'_'" ~"'~ ~""' '"'__ ""'. "~._"'·"__ ""-~"",·r~
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90F6 C3
90F7 EB
90F8 94 01
90FA FB
90FB EC
90FC 94 00
90FE FC
90FF 4B
9100 70 A2'
9102 AB 1E
9104 AC 1F
9106 12 8206'
9109 20 7A 05'
910C 90 0700
910F 80 03'
9111 90 0300
9114 85 82" 1A
9117 85 83" 1B
911A 85 1A 82"
9110 85 1B 83"
9120 75 OB 00
9123 75 OA 00
9126 EO
9127 F5 08
9129 A3
912A EO
912B F5 09
9120 A3
912E 85 82" 1A
9131 85 83" 1B
9134 12 804E I

9137 C3
9138 EB
9139 94 01
913B FB
913C EC
9130 94 00
913F FC
9140 4B
9141 70 07'
9143 85 13 OB
9146 85 12 OA
9149 85 11 09
914C 85 10 08
914F 85 17 13
9152 85 16 12
9155 85 15 11
9158 85 14 10
915B 12 811B'

627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642 processa31:
643 processa32:
644
645 processa4:
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
6n
678
679

clr c
moy a,r3
subb a,#1
may r3,a
may a,r4
subb a,#O
may r4,a
orl a, r3
jnz processa3
may r3,procntl
may r4,procnth
lcall clrace
jb flagbank,processa31
may dptr,#Widstack1
sjmp processa32
may dptr,#WidstackO
may widptl,dpl
moy widpth,dph
moy dpl,widptl
moy dph,widpth
may op3,#0
moy op2,#0
moyx a,@dptr
moy opO,a
inc dptr
moyx a,@dptr
may op1,a
inc dptr
moy widptl,dpl
may widpth,dph
lcall add32
clr c
may a,r3
subb a,#1
moy r3,a
may a,r4
subb a,#O
may r4,a
orl a,r3
jnz processa4
may op3,acc3
moy op2,acc2
may op1,acc1
moy opO,accO
moy acc3,mem3
may acc2,mem2
moy acc1,mem1
moy accO,memO
lcall diy32

rotina filtro de limites
descarta da media os 2 elementos acumulados maiores e tambem
os 2 menores
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680 Versao 1.0 20/02/92
681 ATENCAO:pilhapncc deye se situar dentro de uma pagina
682

915E 30 70 1C' 683 pncc: jnb flagfirst,pnccO
9161 90 1100 684 moy dptr,#pilhapncc
9164 E5 10 685 moy a,accO
9166 FO 686 moyX iildptr,a
9167 05 82 687 inc dpl
9169 E5 11 688 moy a,acc1
9168 FO 689 moyX iildptr,a
916C 05 82 690 inc dpl
916E E5 10 691 moy a,accO
9170 FO 692 moyX iildptr,a
9171 05 82 693 inc dpl
9173 E5 11 694 moy a,acc1
9175 FO 695 moyX iildptr,a
9176 05 82 696 inc dpl
9178 C2 70 697 clr flagfirst
917A 02 9285' 698 ljmp mensfinaltO
9170 C3 699 pnccO: clr c
917E 90 1100 700 moy dptr,#pilhapncc
9181 EO 701 moyX a,iildptr ;lsb filtro alto 1
9182 95 10 702 subb a,accO
9184 05 82 703 inc dpl
9186 EO 704 moyx a,iildptr ;msb filtro alto
9187 95 11 705 subb a,acc1
9189 50 OC' 706 jnc pncc1 ;se ace> troca
9188 15 82 707 dec dpl
9180 EO 708 moyX a,iildptr ;lsb
918E C5 10 709 xch a,accO
9190 FO 710 moyX iildptr,a
9191 05 82 711 inc dpl
9193 EO 712 moyX a,iildptr ;msb
9194 C5 11 713 xch a,acc1
9196 FO 714 moyx iildptr,a
9197 05 82 715 pncc1: inc dpl
9199 C3 716 clrc
919A EO 717 moyX a,iildptr ;lsb filtro baixo 1
9198 95 10 718 subb a,accO
9190 05 82 719 inc dpl
919F EO 720 moyX a,iildptr ;msb filtro baixo
91AO 95 11 721 subb a,acc1
91A2 40 OC' 722 jc pncc3 ;se acc< troca
91A4 15 82 723 dec dpl
91A6 EO 724 moyX a,iildptr
91A7 C5 10 725 xch a,accO
91A9 FO 726 moyX iildptr,a
91AA 05 82 727 inc dpl
91AC EO 728 moyX a,iildptr
91AD C5 11 729 xch a,acc1
91AF FO 730 moyX iildptr,a
9180 05 82 731 pncc3: inc dpl
9182 30 6F 05' 732 jnb flagsecond,pncc41
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91B5 C2 6F
91B7 02 92B5'
91BA E5 10
91BC 15 EO
91BE 60 07'
91CO 05 82
91C2 05 82
91C4 05 EO" F9'
91C7 E5 10
91C9 FO
91CA 05 82
91CC E5 11
91CE FO
91CF 15 10
9101 E5 10
9103 60 03'
9105 02 92B5'
910890 1102
910B 12 8206'
910E 85 32 10
91E1 EO
91E2 F5 08
91E4 A3
91E5 EO
91E6 F5 09
91E8 75 OA 00
91EB 75 OB 00
91EE 12 804E'
91F1 A3
91F2 05 10 EC'
91F5 85 32 08
91F8 75 09 00
91FB 75 OA 00
91FE 75 OB 00
9201 12811B'

733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
m
774
775
776
m
778
779
780
781
782
783
784
785

clr flagsecond
ljmp mensfinaltO
mov a,ncountmean
dec ace
jz pnccarm
inc dpl
inc dpl
djnz acc,pncc5
mov a,accO
movx Cildptr,a
inc dpl
mov a,acc1
movx @dptr,a
dec ncountmean
mov a,ncountmean
jz pnccmedia
ljmp mensfinal to
mov dptr,#pilhamedia
lcall clracc
mov ncountmean,nsetmean
movx a,@dptr
mov opO,a
inc dptr
movx a,@dptr
mov op1,a
mov op2,#0
mov op3,#O
lcall add32
inc dptr
djnz ncountmean,pnccsoma
mov opO,nsetmean
mov op1,#O
mov op2,#0
mov op3,#O
lcall div32

chama calculo numerico
aqui e feita a trasformacao do numero magico para a medida calibrada
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9210 74 80
9212 12 83CO'
9215 B2 93

9217 90 0000
921A 74 20
921C FO
9210 A2 78
921F 72 76
9221 50 OE'
9223 74 03
9225 12 823F'
9228 75 83" 00
922B 75 82" 00
922E 12 8636'
9231 12 8792'
9234 85 32 10
9237 85 31 1C
923A 02 70
923C 02 6F

923E 74 7F
9240 12 8397'
9243 C2 94
9245 12 SAB7'
9248 30 6B 00'
924B C2 6B
9240 74 10
924F 12 8363'
9252 90 9494'
9255 12 865B'
9258 30 6A 00'
9258 C2 6A

786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813

814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838

mov a,#10000000b
lcall cplled
cpl ledcabmed

mov dptr,#O
mov a,#space
movx @dptr,a
mov c,flagonce
orl c,flagcontinuous
jnc naomandaseriaO
mov a,tf3

lcall binascii
mov dph,#O
mov dpl,#OO ;nao pula 0 blinker
lcall poestringserial

naomandaseriaO: lcall catamedia iatualiza numero de captacoes e media
mov ncountmean,nsetmean
mov ncountcap,nsetcap
setb flagfirst
setb flagsecond

atualiza leds no display
envia tambem mensagens de erro pela serial

o out of range
1 erro serial/transmiter full
2 erro can
3 blinker medida
4 medida suspeita
5 command error

mensagem de erro via led
versao 1 16/03/92

naomandaserial: mov a,#01111111b
lcall clrled
clr ledcabsus
lcall verifstatus

mensfinalc1: jnb flagerrorcan,mensfinalc2
clr flagerrorcan
mov a,#00010000b
lcall setled
mov dptr,#menserr8
lcall poestringserialc

mensfinalc2: jnb flagerrorcanbus,mensfinalc3
clr flagerrorcanbus



9250 74 10
925F 12 8363'
9262 90 94A2'
9265 12 865B'
9268 30 69 DO'
926B C2 69
9260 74 10
926F 12 8363'
9272 90 94AE'
9275 12 865B'
9278 30 79 07'
927B C2 79
9270 74 08
927F 12 8363'
9282 30 77 DO'
9285 C2 77
9287 74 04
9289 12 8363'
928C 90 941E'
928F 12 865B'
9292 30 60 DE'
9295 74 40
9297 12 8363'
929A 02 94
929C C2 6D
929E C2 7E
92A0 75 36 FF
92A3 30 75 OF'
92A6 C2 75
92A8 74 08
92AA 12 8363'
92A0 30 6C 05'
92BO 74 02
92B2 12 8363'
92B5
92B5 02 7C
92B7 C2 91
92B9 12 8A15'
92BC 12 869B'
92BF 02 9088'

92C2 C2 AA
92C4 C2 8E
92C6 02 90
92C8 CO 00
92CA CO EO
92CC CO FO
92CE CO 82
9200 co 83

839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891

mensfinalt:
mensfinaltO:

moy a,#10000b
lcall set led
moy dptr,#menserr9
lcall poestringserialc
jnb flagerrordpram,mensfinalO
clr flagerrordpram
moy a,#10000b
lcall setled
moy dptr,#menserr10
lcall poestringserialc
jnb flagtransbufful,mensfinal1
clr flagtransbufful
moy a,#01000b
lcall setled
jnb flagerrorcom,mensfinal10
clr flagerrorcom
moy a,#100b
lcaII setled
moy dptr,#menserr4
lcall poestringserialc
jnb flagsuspeito,mensfinal2
moy a,#1000000b
lcall setled
setb ledcabsus
clr flagsuspeito
clr flagmensr
moy ystatus,#Offh
jnb flagerroruart,mensfinalt
clr flagerroruart
moy a,#01000b
lcall setled
jnb flagcalibra,mensfinalt
moy a,#10b
lcall setled

setb flagterm
clr ledcal
lcall recO
lcaII command
ljmp processacg

;ayisa que 0 processamento foi terminado
;sinaliza fim do processamento

interrupca01 medidor de distancia
capta a posicao e largura,armazena nas pilhas correspondentes
Versao 4.1 20/02/92 ;alteracao no controle de potencia

cl r ex1
clr tr1
setb ledheadO
push psw
push acc
push b
push dpl
push dph
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9202 CO 00 892 push 00
9204 CO 01 893 push 01
9206 CO 02 894 push 02
9208 CO 03 895 push 03
920A CO 04 896 push 04
920C CO 05 897 push 05
920E CO 06 898 push 06
92EO E5 8C 899 medida1: mova,thO
92E2 85 8A" FO" 900 mov b,tlO
92E5 85 8C F8' 901 cjne a,thO,medida1
92E8 F8 902 mov r3,a imsb pos icao
92E9 AC FO 903 mov r4,b ilSb posicao
92E8 AD 80 904 mov r5,th1 imsb largura
92EO A9 80 905 mov r1,th1
92EF AE 88 906 mov r6,tl1 i lsb largura
92F1 AA 88 907 movr2,tl1
92F3 75 80" 00 908 mov th1,#0 iprepara redisparo
92F6 75 88" 00 909 mov tl1,#0
92F9 02 8E 910 setb tr1
92F8 E5 2A 911 mova,laserpowerc
92FO 84 01 17' 912 cjne a,#01,medida12
9300 C2 72 913 clr flagneg
9302 90 1000 914 mov dptr,#lasersetpoint
9305 EO 915 movx a,iildptr
9306 F5 FO 916 mov b,a
9308 C3 917 clr c
9309 EE 918 mov a,r6
930A 95 FO 919 subb a,b
930C F5 34 920 mov powerdifl,a
930E ED 921 mov a,r5
930F 94 00 922 subb a,#O
9311 F5 35 923 mov powerdifh,a
9313 40 02' 924 jc medida12 ilargura medida menor que setada
9315 02 72 925 setb flagneg ilargura medida maior que a setada
9317 C3 926 medida12: clrc imultiplica por 2 a largura
9318 EE 927 mov a,r6
9319 33 928 rlc a
931A FE 929 mov r6,a
9318 ED 930 mov a,r5
931C 33 931 rlc a
9310 FO 932 mov r5,a
931E C3 933 clrc isoma
931F EA 934 mov a,r2
9320 2E 935 add a,r6
9321 FA 936 mov r2,a
9322 E9 937 mov a,r1
9323 3D 938 addc a,r5
9324 F9 939 mov r1,a isalva 3/4 largura
9325 C3 940 clr c isalva e multiplica per 2
9326 EE 941 mov a,r6
9327 33 942 rlc a
9328 FE 943 mov r6,a
9329 ED 944 mov a,r5
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932A 33 945 rle a
9328 FD 946 IIlOVr5,a
932C 85 24 82" 947 mov dpl,aeqwidl ;salva largura*8
932F 85 25 83" 948 IIlOVdph,aeqwidh
9332 EE 949 IIlOVa,r6
9333 FO 950 IIlOVX@cfptr,a
9334 A3 951 ine dptr
9335 ED 952 mav a,r5
9336 FO 953 movx Cildptr,a
9337 A3 954 ine dptr
9338 85 82" 24 955 IIlOVaeqwidl,dpl ;salva ponteiro
9338 85 83" 25 956 mov aeqwidh,dph
933E 78 02 957 IIlOVrO,#2 ;prepara posieao*8
9340 C3 958 medida13: clre
9341 EC 959 mav a,r4
9342 33 960 rle a
9343 FC 961 IIlOVr4,a
9344 E8 962 IIlOVa,r3
9345 33 963 rle a
9346 F8 964 mav r3,a
9347 08 F7' 965 djnz rO,medida13
9349 85 22 82" 966 mov dpl,aeqposl ;prepara pointer
934C 85 23 83" 967 IIlOVdph,aeqposh
934F C3 968 elr e ;subtrai 3/4 largura
9350 EC 969 mov a,r4
9351 9A 970 subb a,r2
9352 FO 971 movx @dptr,a
9353 A3 972 ine dptr
9354 E8 973 mov a,r3
9355 99 974 subb a,r1
9356 FO 975 IIlOVX@cfptr,a
9357 A3 976 ine dptr
9358 85 82" 22 977 IIlOvaeqposl,dpl ;salva ponteiro
9358 85 83" 23 978 IIlOVaeqposh, dph
935E 85 20 82" 979 mov dpl,aeqentl
9361 85 21 83" 980 IIlOVdph,aeqcnth
9364 A3 981 ine dptr
9365 85 82" 20 982 mov aeqentl ,dpl
9368 85 83" 21 983 mov aeqenth,dph
9368 02 7F 984 setb flagrange
9360 DO 06 985 naopresta: pop 06
936F DO 05 986 pop 05
9371 DO 04 987 pop 04
9373 DO 03 988 pop 03
9375 DO 02 989 pop 02
9377 DO 01 990 pop 01
9379 DO 00 991 pop 00
9378 DO 83 992 pop dph
9370 DO 82 993 pop dpl
937F DO FO 994 popb
9381 DO EO 995 pop ace
9383 DO DO 996 pop psw
9385 C2 90 997 clr ledheadO
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9387 C2 8B 998 clr ie1 ;eventual resquicio
9389 02 AA 999 setb ex1
938B 32 1000 reti

1001
1002 mensagens
1003

938C 00 4F 70 74 6F 1004 mens001 : db CR,"Optoeletronica S/A ",esc
9391 65 6C 65 74 72
9396 6F 6E 69 63 61
939B 20 53 2F 41 20
93AO 20 1B
93A2 00 40 65 64 69 1005 mens002: db CR,"Medidor-de-Oi stanci a-V2.0-1994" ,esc
93A7 64 6F 72 20 64
93AC 65 20 44 69 73
93B1 74 61 6E 63 69
9386 61 20 56 32 2E
93BB 30 2D 31 39 39
93CO 34 1B
93C2 00 6F 6B 1B 1006 mens003: db CR,"ok",esc
93C6 00 46 30 20 52 1007 menserrO: db CR,"FO-RAM.FAILURE ",esc
93CB 41 40 2E 46 41
9300 49 4C 55 52 45
9305 20 20 20 20 20
930A 20 1B
930C 00 46 31 20 4E 1008 menserr1: db CR,"F1-NO.SCAN ",esc
93E1 4F 2E 53 43 41
93E6 4E 20 20 20 20
93EB 20 20 20 20 20
93FO 20 1B
93F2 00 57 30 20 4F 1009 menserr2: db CR,"WO-OUT.OF.RANGE ",esc
93F7 55 54 2E 4F 46
93FC 2E 52 41 4E 47
9401 45 20 20 20 20
9406 20 1B
9408 00 57 31 20 54 1010 menserr3: db CR,"W1-TRANSM ITTER. FULL ",esc
9400 52 41 4E 53 40
9412 49 54 54 45 52
9417 2E 46 55 4C 4C
941C 20 1B
941E 00 57 32 20 43 1011 menserr4: db CR,"W2-COMMANO.ERROR ",ese
9423 4F 40 40 41 4E
9428 44 2E 45 52 52
9420 4F 52 20 20 20
9432 20 1B
9434 00 57 33 20 55 1012 menserr5: db CR,"W3-UART-FRAMING ",esc
9439 41 52 54 20 46
943E 52 41 40 49 4E
9443 47 20 20 20 20
9448 20 1B
944A 00 57 34 20 55 1013 menserr6: db CR,"W4-UART-PARITY ",esc
944F 41 52 54 20 50
9454 41 52 49 54 59
9459 20 20 20 20 20
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945E 20 18
9460 00 57 35 20 55 1014 menserr7: db CR,"\'/5-UART-OVERRUN ",esc
9465 41 52 54 20 4F
946A 56 45 52 52 55
946F 4E 20 20 20 20
9474 20 18
9476 00 6D 6F 64 6F 1015 mens004: db CR,"modo-calibracaol,esc
9478 20 63 61 6C 69
9480 62 72 61 63 61
9485 6F 18
9487 00 60 6F 64 6F 1016 mens005: db CR,lmodo-normal",esc
948C 20 6E 6F 72 6D
9491 61 6C 18
9494 00 57 36 20 43 1017 menserr8: db CR,I\'/6-CAN-ERROR",esc
9499 41 4E 20 45 52
949E 52 4F 52 18
94A2 00 57 37 20 43 1018 menserr9: db CR,I\'/7-CAN-8US",esc
94A7 41 4E 20 42 55
94AC 53 18
94AE 00 57 38 20 43 1019 menserr10: db CR,I\'/8-CAN-OPRAM",esc
9483 41 4E 20 44 50
9488 52 41 40 18

1020
1021
1022
1023 ENO

No lines contained errors.
No lines contained warnings.


