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Het ontstaan en de sterke ontwikkeling van smartphones, mediaspelers, tablets
en vrijwel alle andere elektronische apparatuur, zijn vooral te danken aan de uit-
vinding en ontwikkeling van geïntegreerde schakelingen (IC’s), ofwel ‘chips’. In het
fabricageproces van IC’s speelt de lithografische stap de hoofdrol. De enorme
vooruitgang van deze bouwstenen is dan ook grotendeels te danken aan ont-
wikkelingen van de lithografische apparatuur. Een lithografisch apparaat is een
complex samenstel van optische, mechanische en elektronische componenten,
bestuurd door hoogwaardige software. Bij vele componenten in de lithografische
scanner speelt regeltechniek een onmisbare rol in de besturing. En zo heeft regel-
techniek de grote vooruitgang in elektronische apparatuur die we dagelijks
kunnen ervaren mede mogelijk gemaakt.

Vooral over een langere periode bezien is deze vooruitgang spectaculair, bijvoor-
beeld bij een vergelijking tussen de eerste supercomputer, de Cray I uit 1976, die
werd gebouwd door Cray Research, en een hedendaagse zaktelefoon. Zo’n smart-
phone heeft de dubbele rekenkracht van deze supercomputer, heeft 8.000× de
hoeveelheid geheugen, is 50.000× goedkoper, weegt 40.000× minder en gebruikt
slechts 1/30.000 van het elektrisch vermogen. Dit alles is mogelijk geworden door
de verregaande miniaturisatie in IC’s die de afgelopen decennia heeft plaats-
gevonden.

In deze intreerede wil ik graag meer vertellen over het ontstaan van de geïnte-
greerde schakeling, hoe het lithografisch proces een rol speelt bij de productie
ervan en hoe belangrijk nauwkeurigheid en snelheid daarbij zijn. Vervolgens ga ik
in op de rol van de regeltechniek binnen de scanner en de ontwikkelingen daarvan
gedurende de afgelopen decennia. Ik geef aan welke regeltechnische technieken
worden toegepast, welke verschuivingen in het vakgebied plaatsvinden en welke
technieken in de toekomst in belang zullen toenemen. Tot slot schets ik welke rol
de regeltechnicus in de industrie vervult en hoe de academische en industriële
wereld tot wederzijds voordeel kunnen samenwerken.

Inleiding
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Introductie
De basis van de geïntegreerde schakeling bestaat uit halfgeleidend materiaal.
Vandaag de dag is silicium de meestgebruikte variant. Halfgeleiders geleiden
elektriciteit, maar minder goed dan metalen. Interessante eigenschappen van half-
geleiders ontstaan vooral bij het aanbrengen van kleine verontreinigingen
(‘dopants’). Het halfgeleidend materiaal wordt daarmee uitgerust met extra lading-
dragers in de vorm van vrije elektronen (n-type), ofwel in de vorm van ‘gaten’
(p-type), die juist een afwezigheid van een elektron vertegenwoordigen. In het
overgangsgebied tussen n-type en p-type halfgeleidend materiaal ontstaat een
zogenaamde depletielaag, waar elektronen uit het n-type halfgeleidend materiaal
en gaten uit het p-type halfgeleidend materiaal oversteken naar het aangrenzend
gebied. Dit maakt het mogelijk in zo’n grensgebied de geleiding te sturen met een
elektrisch veld.

Historie
De eerste observatie van de bijzondere eigenschappen van halfgeleidend mate-
riaal vond plaats in 1833 door Michael Faraday. Faraday ontdekte dat de elektri-
sche weerstand van zilversulfide afnam bij een stijgende temperatuur, wat afweek
van het gedrag van geleidende metalen. Enkele jaren later, in 1839, ontdekte
Alexandre-Edmond Becquerel het foto-voltaïsch effect: er ontstond een spanning
op de grenslaag tussen een vloeibaar en vaste-stof elektrolyt wanneer er licht op
viel. De tweede helft van de 19e eeuw stond in het teken van het experimenteel
ontdekken van de eigenschappen van halfgeleiders. Met de ontdekking van het
elektron door Joseph John Thomson in 1897, werd de weg vrijgemaakt voor een
diepgaander theoretisch begrip van halfgeleidend materiaal. De eerste helft van
de 20e eeuw stond dan ook in het teken van het opbouwen van fysische kennis
van deze materialen.

Parallel hieraan werd in 1906 de triode radiobuis (of ‘Audion’) gebouwd door Lee
De Forrest en geheel onafhankelijk daarvan door Robert von Lieben. De triode was
een uitbreiding van de diode, die werd uitgerust met een stuurscherm, waarmee
de elektronenstraal regelbaar werd. De triode was dus een regelbare diode. Vanaf
het ontstaan werd de radiobuis al als een log en foutgevoelig ontwerp gezien en

Halfgeleiders
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met de experimentele en groeiende kennis over halfgeleiders ontstond al vroeg
het idee om met behulp van halfgeleidend materiaal een vervanger van de triode
te bouwen. In 1925 werd door Julius Edgar Lilienfeld een patent ingediend op de
veldeffecttransistor, opgebouwd uit halfgeleidend materiaal. Er is in die tijd echter
geen werkend exemplaar gebouwd.

In 1947 werd de eerste transistor gebouwd door John Bardeen en Walter Brattain,
onder leiding van William Shockley, die echter niet aanwezig was bij de eerste
succesvolle test. De eerste transistor bestond uit een schijfje germanium, een 
halfgeleidend materiaal, waarin twee gouden puntcontacten waren geprikt. Met
de juiste aansturing kon een stroomversterking worden verkregen. Het ontwerp
was echter zeer moeilijk produceerbaar, vooral vanwege de kritische plaatsing van
de gouden puntcontacten. Shockley, die meende dat de eer van de uitvinding van
de transistor vooral hem toekwam en daarmee de relatie met Bardeen en Brattain
op het spel zette, werkte gedurende 1948 hard aan een alternatief, waaruit de
bipolaire junctietransistor ontstond. Deze bestond uit drie schijfjes halfgeleidend
materiaal waarvan twee van het n-type en één van het p-type, of vice versa. Deze
transistor was veel betrouwbaarder te produceren, waarmee de mogelijkheid
ontstond voor een breed scala aan toepassingen, waaronder de eerste transistor-
radio, de Regency TR-1, in 1954. In 1956 ontvingen Bardeen, Brattain en Shockley
de Nobelprijs voor hun werk.

Na de uitvinding van de transistor ontstond al snel het idee om meerdere elektro-
nische componenten te miniaturiseren. Zo waren er ideeën om weerstanden, con-
densatoren en transistoren te verkleinen tot standaard bouwblokjes waarmee een
schakeling kon worden opgebouwd. De eerste geïntegreerde schakeling werd
gebouwd door Jack Kilby in 1958 bij Texas Instruments. Jack Kilby was net voor de
vakantie aangenomen en was daardoor op zichzelf aangewezen. In enkele weken
tijd integreerde hij diverse componenten, waaronder een transistor, op een
germanium basislaag. Een produceerbare variant werd later gepresenteerd door
Robert Noyce (Fairchild Semiconductor). Noyce was de grondlegger van het pla-
naire productieproces, waarbij gestart wordt met een laag zuiver kristallijn sili-
cium, waar op lithografische wijze componenten op worden aangebracht. Ook
legde hij de basis voor de metallisatiestap, nodig voor het maken van de ‘inter-
connects’ (onderlinge verbindingen van componenten). Kilby en Noyce werden
beschouwd als de vaders van het geïntegreerde circuit, hoewel natuurlijk ook vele
anderen een bijdrage hebben geleverd. In 2000 kreeg Kilby (figuur 1) de Nobel-
prijs; Noyce was inmiddels overleden en kon niet meer genomineerd worden.
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Miniaturisatie
Waar een radiobuis een oppervlak van ongeveer 1000 mm2 in beslag nam, had een
vroege transistor rond 1950 slechts 1 mm2 nodig. De eerste microprocessor, de
Intel 4004, die in 1971 werd geïntroduceerd, maakte gebruik van 2.300 transis-
toren op een oppervlak van 12 mm2, ofwel 0,0052 mm2 per transistor. Hoewel de
stap van radiobuis naar transistor natuurlijk enorm was, is deze ver in de schaduw
gesteld door de miniaturisatie die daarna op gang kwam. In 2012 bevatte de
NVidia Tesla K20x 7,1 miljard transistoren op een oppervlak van 551 mm2, wat een
oppervlaktereductie per transistor betekende van een factor 67.000 ten opzichte
van de Intel 4004.

Al in 1965 voorspelde Gordon Moore, in 1968 samen met Robert Noyce oprichter
van Intel, dat door de voortgaande miniaturisatie elk jaar de rekenkracht per IC zou
verdubbelen, bij gelijkblijvend elektrisch vermogen en gelijkblijvende prijs. Zijn
voorspelling had een looptijd van tien jaar, waarna de ‘wet van Moore’ is aangepast
tot een verdubbeling per twee jaar. Nog steeds wordt de wet van Moore gevolgd,
wat is terug te zien in het aantal transistoren per IC, de vermogensopname per
rekenfunctie, de kostprijs en vergelijkbare parameters. De wet is veranderd van een
voorspelling naar een richtlijn, die voor de industrie dient om toekomstige benodig-
de technologieën te bepalen en de ontwikkeling daarvan af te stemmen. Diverse
malen is ten onrechte het einde van de wet van Moore voorspeld. Recent heeft
Morris Chang, oprichter van TSMC en oudgediende in de industrie, echter nog aan-
gegeven te verwachten dat de wet zeker nog zeven tot acht jaar toekomst heeft.

Figuur 1

Jack Kilby met de eerste geïntegreerde schakeling uit 1958, met 5 componenten op een
oppervlak van 15 mm2 (foto met dank aan Texas Instruments).
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IC fabricage
De fabricage van IC’s start met een vlakke plaat monokristallijn silicium, waarop
een oxidelaag is aangebracht. Deze ‘wafer’ wordt vervolgens bedekt met een
laagje fotogevoelige lak, waarop een patroon, aanwezig op een transparant
masker, optisch wordt afgebeeld. Na het ontwikkelen van de fotogevoelige lak ver-
dwijnt deze van die plaatsen waar licht de wafer heeft bereikt, maar blijft staan op
de plaats waar licht is tegengehouden door het patroon op het masker (of anders-
om, afhankelijk van het type lak). Door de wafer vervolgens te etsen, verdwijnt de
oxidelaag op die plaatsen waar deze is blootgesteld. Daar komt de oorspronke-
lijke silicium basislaag vrij, waarna deze bewerkt kan worden, bijvoorbeeld door
het aanbrengen van dopants. Deze procesgang herhaalt zich een aantal keren, tot
ongeveer 40 aan toe, afhankelijk van het type IC. Een schematische voorstelling
van het eindresultaat is te zien in figuur 2.

Het lithografisch proces

Figuur 2

Schematische voorstelling van geïntegreerde schakeling. De onderste lagen bevatten
de actieve componenten, die verbonden zijn door bovenliggende ‘interconnects’.
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Historie
Het fotolithografisch proces werd in eerste instantie uitgevoerd door het trans-
parante masker rechtstreeks op de wafer te leggen en vervolgens te belichten.
Deze werkwijze leidde echter gemakkelijk tot beschadigingen van wafer en masker
en was daardoor niet erg betrouwbaar. Al snel, rond 1960, werd het masker op
geringe afstand van de wafer gepositioneerd waardoor dit probleem werd opge-
lost. Deze vorm, ‘proximity printing’ genoemd, werd gebruikt tot ongeveer 1975 en
stond afbeeldingen toe met een kleinste afmeting (‘resolutie’) van enkele micro-
meters. Na 1975 werd het masker afgebeeld op de wafer door middel van een pro-
jectiesysteem. Hierbij verkleint de projectielens het patroon op het masker waar-
door de fabricage daarvan minder kritisch wordt. Na de belichting van elke chip
wordt de wafer verplaatst naar de volgende locatie, waarna weer een belichting
plaatsvindt (figuur 3). Deze zich herhalende stappende beweging heeft geleid tot
de benaming ‘stepper’ voor een dergelijk lithografisch apparaat.

Sinds 1997 is de stepper grotendeels vervangen door de ‘scanner’, die de belich-
ting niet stapsgewijs maar met een scannende beweging van wafer en masker uit-
voert. Het verlichte veld is daarbij gereduceerd tot een smalle spleet van licht. In
de machine is de wafer geplaatst op een verplaatsbare tafel, de wafer stage, en
het masker op de verplaatsbare reticle stage. Na elke belichtingsscan beweegt de
wafer stage naar de startlocatie van de volgende chip, op een zodanige manier 
dat bij het begin van de belichting de juiste positie en snelheid zijn bereikt. Het
masker maakt een vergelijkbare beweging. Voordelen van deze techniek zijn onder
andere de betere focuscontrole, de kleinere invloed van lensfouten en het grotere
belichtingsveld, waardoor grotere chips gemaakt kunnen worden.

Lichtbron  

Masker  

Laklaag  

Wafer 

Tot 1960: 
‘contact printing’  

Verlichtings -
optiek 

1960 -1975: 
‘proximity printing’. 

1975 – nu: projectie 

1975 – 1997: stepper  1997 – nu: scanner

Projectielens  

Figuur 3

Vier optische lithografische IC-productiemethodes: ‘contact printing’, ‘proximity
printing’, ‘projection stepper’ en ‘projection scanner’.
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Enkele jaren later, zo rond het jaar 2000, ging de industrie langzaam over naar
grotere wafers: de diameter groeide van 200 naar 300 mm. Door de verdubbeling
van het aantal chips per wafer dreigde de machinesnelheid, in wafers per uur, in
gevaar te komen. Het gebruik van twee parallel werkende wafer stages, waarop de
wafers geplaatst zijn, loste dit op. Terwijl één stage de wafer belicht, zorgt de
andere voor het laden en lossen van de wafer. Van de nieuw geladen wafer wordt
het hoogteprofiel, de precieze locatie en de mogelijke vervormingen in het vlak
gemeten. Deze meetgegevens worden gebruikt bij het daaropvolgende be-
lichtingsproces.

Een voorbeeld van een lithografische scanner is weergegeven in figuur 4. Het licht
passeert een optisch systeem, de ‘illuminator’, voordat het masker wordt bereikt.
De illuminator optimaliseert de richting van de lichtbundel en de verdeling van de
lichtintensiteit en speelt zo een essentiële rol in het verkrijgen van een goede
afbeelding. De projectielens verkleint de afbeelding op het masker een factor 4 en
projecteert het op de wafer. Zowel het masker als de wafer maken een scannende
beweging gedurende de belichting. Behalve de genoemde onderdelen vinden we
nog robotsystemen voor de verplaatsing van wafers en maskers.

Figuur 4

ASML’s NXT1950i lithografische scanner.



10 prof.dr.ir. Hans Butler

Het lithografisch proces en positienauwkeurigheid
Bij het lithografisch proces wordt gebruik gemaakt van een lichtbron met vaste
golflengte, meestal in de vorm van een laser. Omdat de afmetingen van het
patroon op het masker in dezelfde orde van grootte liggen als deze golflengte,
treedt diffractie op. De uittreehoek van de diffractie-ordes is afhankelijk van de
verhouding tussen de periode van het patroon en de golflengte van het licht. Voor
het maken van een afbeelding is het noodzakelijk dat minstens de ±1e ordes door
de lens worden opgevangen, waarmee het systeem zogenaamd diffractie-gelimi-
teerd is. Bij de afbeelding op de wafer geldt dezelfde redenering in nog sterkere
mate, omdat door de verkleining door de projectielens de patroonafmetingen nog
dichter bij de golflengte liggen. De minimale afmeting van een afgebeeld patroon
(de zogenaamde ‘critical dimension’) kan bepaald worden op k1 

λ––
NA 

, waarbij 
k1 > 0.25, λ de golflengte van het licht en NA de sinus van de maximale hoek die
de projectie-optiek nog kan afbeelden vermenigvuldigd met de brekingsindex van
het omringende medium. De ondergrens aan k1 van 0.25 is onder andere afhanke-
lijk van de eigenschappen van het verlichtingssysteem. In de loop der jaren is de
golflengte λ afgenomen van 365 nm in 1998 tot 193 nm vandaag de dag. De vol-
gende stap, naar een extreem-ultraviolette golflengte van 13.5 nm, is momenteel
in volle gang. Ook de NA is toegenomen, van 0.65 naar 1.35, mogelijk gemaakt
door immersietechnologie waarbij het medium tussen lens en wafer is veranderd
van lucht naar water. Deze combinatie van factoren heeft de resolutie doen af-
nemen van 350 nm in 1998 tot 38 nm tegenwoordig. Door het patroon in twee
stappen op te bouwen (‘double patterning’), is een verdere halvering mogelijk van
deze resolutie. Geheugenchips, gemaakt met immersietechnologie, bevatten
inmiddels structuren van tegen de 20 nanometer. Een verdere verkleining wordt
mogelijk met de (13.5 nm golflengte) extreem-ultraviolet-techniek, die inmiddels
een resolutie heeft laten zien van 9 nm met double-patterning-technieken.

Gedurende de belichting moet de afbeelding op de wafer op dezelfde plek blijven.
Dat houdt in dat de wafer stage en de reticle stage zeer nauwkeurig hun hoge-
snelheid referentieprofiel moeten volgen. Een constante (of laagfrequent variëren-
de) positiefout leidt ertoe dat de lagen waaruit de chip is opgebouwd niet meer
netjes op elkaar passen. Deze ‘overlayfout’ heeft als gevolg dat de chip niet of
slecht werkt, bijvoorbeeld omdat de interconnects geen goede verbinding maken
tussen de componenten. Een hoogfrequent variërende positiefout leidt tot
onscherpte en reduceert zo het contrast van de afbeelding, wat leidt tot variatie in
de ‘critical dimension’: de afmetingen van de kleinste structuren. De toegestane
bijdrage van positiefouten aan de overlayfout wordt gekarakteriseerd door de
‘Moving Average’ (MA):
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Hierin is e(t) de positiefout als functie van de tijd en T de belichtingstijd, bepaald
door de scansnelheid en de lengte van het verlichte veld. De MA representeert de
gemiddelde positiefout die een punt op de wafer ondervindt gedurende de be-
lichtingstijd van dat punt. De machinebijdrage aan de overlayfout mag ongeveer
10% bedragen van de critical dimension. De toegestane MA-fout voor de posi-
tionering van de stages is daar weer een onderdeel van.

De hoogfrequente component van de positiefout, Moving Standard Deviation
(MSD), wordt gedefinieerd door:

De MSD representeert de standaarddeviatie van de positiefout tijdens de belich-
tingstijd van een punt op de wafer. MSD creëert contrastverlies in de afbeelding.
De invloed van MSD op de afbeelding is sterk afhankelijk van de precieze proces-
parameters van de klant. Hierbij is een groot verschil tussen de afbeelding van
sterk periodieke structuren, zoals bij geheugenchips, en de minder periodieke
structuren, zoals bij microprocessoren. Figuur 5 geeft een impressie van de
effecten van MA en MSD.

Bij gebruik van double patterning, om toch kleinere patronen te kunnen maken
dan door de diffractielimiet mogelijk is, wordt het fijne patroon opgebouwd uit
twee minder fijne patronen. Zo kan de 38 nm limiet verkleind worden tot 19 nm.
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⁄

⁄

MSD(t
T

) =
1

e MA tÙ( ) Ùd

Figuur 5

Links: De overlayfout bepaalt hoe goed de laagjes waaruit de chip is opgebouwd op
elkaar liggen. Rechts: Fading of contrastverlies reduceert de scherpte van de af-
beelding en heeft invloed op de afmetingen van het kleinst te produceren onderdeel.
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Dit brengt met zich mee dat de laagfrequente fout (MA) een bijdrage levert aan de
critical dimension, omdat variatie in positionering van de twee lagen verschillen in
patroonafmetingen tot gevolg heeft. De eis aan MA wordt dan een factor 2 kleiner
dan zonder double patterning het geval is. De toegestane afbeeldingspositiefout
in een hedendaagse machine bedraagt ongeveer 1 nm MA en 5 nm MSD. 

De positiefout van de afbeelding op de wafer wordt gedeeltelijk veroorzaakt door
onnauwkeurigheid van de scannende stages en gedeeltelijk door verplaatsing van
de afbeelding door de projectie-optiek. De hoge gevraagde nauwkeurigheid van
de stages dient gecombineerd te worden met een hoge snelheid en versnelling.
Vóór elke afbeelding versnellen de stages tot de gewenste scansnelheid, waarna
enkele milliseconden settlingtijd wordt aangehouden. Na de settlingtijd moet de
nauwkeurigheid binnen de specificatie liggen en vindt de belichting plaats. Aan
het einde van de belichting remmen de stages weer af en versnellen ze opnieuw
voor de volgende belichting. Een hoge snelheid en versnelling zijn van belang voor
de productiesnelheid van de machine. Een hedendaagse scanner produceert on-
geveer 230 wafers per uur, wat neerkomt op zo’n zes belichtingen per seconde.

Voor de versnelling zijn grote krachten nodig, die niet mogen leiden tot trillingen
in de stage zelf of in overige componenten van de machine, zoals de projectielens.
Dit contrast tussen hoge repeterende krachten en nanometer-nauwkeurige ver-
plaatsingen vormt de grootste mechatronische uitdaging in de machine. In de
afgelopen twaalf jaar zijn versnelling, positiefout en settlingtijd alle verbeterd met
een factor 5 tot 8. Ook de introductie van de gecompliceerde immersietechniek
heeft deze trend niet gestopt. Dit is mogelijk gemaakt door structurele verbete-
ringen in de machines in combinatie met ontwikkelingen in de regeltechniek
gebruikt voor de aansturing van de stages.

De krachten die benodigd zijn voor het versnellen van de stages leiden ook tot
kleine versnellingen van het metrologie-frame, de projectie-optiek en aan het
frame bevestigde sensoren. Interne verplaatsingen ten gevolge van deze ver-
snellingen leiden tot verplaatsingen van de afbeelding, en dragen zo bij aan de
MA- en MSD-fout. Ook externe storingen, zoals akoestische druk of vloertrillingen,
veroorzaken zulke storingen.
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Regeltechniek behelst het besturen van een systeem, zodanig dat één of meerdere
systeemvariabelen een gewenste waarde aannemen als functie van de tijd. Daar-
toe worden één of meer variabelen van het systeem gemeten en door de regelaar
omgezet in aansturingen die ertoe moeten leiden dat de systeemvariabelen zo
goed mogelijk de gewenste waarde aannemen. De complexiteit wordt veroorzaakt
door het dynamisch gedrag van de meeste systemen. Het verloop van de proces-
toestand als functie van de tijd is daardoor afhankelijk van eerdere aansturingen
en de begintoestand.

Historie
Hoewel in de oudheid al mogelijke voorbeelden van regeltechniek gevonden
kunnen worden, wordt de snelheidsregeling voor stoommachines en windmolens,
de ‘Governor’ die in 1788 door James Watt werd gebouwd op basis van ideeën van
Matthew Boulton, vaak beschouwd als het eerste voorbeeld van een terugge-
koppeld regelsysteem. De Governor sloot de toevoerklep van een stoommachine
geleidelijk af naarmate de snelheid toenam, met de bedoeling een constante
snelheid te bereiken. Door de gemeten snelheid te koppelen aan de stand van de
stoomklep ontstond terugkoppeling (figuur 6).

Regeltechniek in de 
lithografische scanner

Figuur 6

James Watt's ‘Governor’, vaak beschouwd als het eerste teruggekoppelde regelsysteem.
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Het duurde tot 1868 voordat James Clerk Maxwell het soms vreemde gedrag van
de Governor wist te verklaren door het systeem te beschrijven met differentiaal-
vergelijkingen. De jaren daarna, tot ongeveer 1930, werd de wiskundige kennis
van regelsystemen flink vergroot door het werk van onder andere Edward John
Routh, Adolf Hurwitz, Alexandr Lyapunov en Harry Nyquist. Met name het aan-
tonen van stabiliteit was onderwerp van hun werk. Het gebruik van de Laplace-
transformatie, al in 1785 door Pierre-Simon Laplace bedacht, vereenvoudigde de
analyse en synthese van lineaire regelsystemen aanzienlijk. Vanaf 1930 werd de
regeltechniek in schepen, vliegtuigen, raketten, auto’s, en andere technische
systemen veelvuldig toegepast.

Regeltechnische toepassingen in de scanner
In de lithografische scanner vinden we regeltechniek in vele toepassingen, zoals
bij het constant houden van de temperatuur van de wafer en kritische compo-
nenten in de machine, het regelen van optische eigenschappen van de projectie-
lens zoals vergroting en beeld-deformatie, het regelen van de belichtingsdosis en
het actief dempen van trillingen. In robotsystemen die zorgen voor verplaatsing
van wafers en maskers vinden we een groot aantal positioneersystemen. De qua
nauwkeurigheid meest veeleisende toepassing vinden we bij de stages, die met
een nauwkeurigheid van enkele nanometers met hoge snelheid moeten bewegen.
In het horizontale vlak heeft (on)nauwkeurigheid gevolgen voor overlay en con-
trast. Verticaal dient de wafer in het focusvlak van de lens te worden gepositio-
neerd om contrastverlies door defocus te voorkomen. Voor de beweging is een
nauwkeurig positie meetsysteem noodzakelijk, evenals een motor die voldoende
kracht kan leveren om een massa van gemiddeld 20 kg met 45 m/s2 te versnellen.
Positiemeting en aandrijving moeten plaatsvinden in tenminste 6 graden van
vrijheid.

Regeltechniek bij stage-besturing
Om over een grote afstand toch uiterst nauwkeurig te kunnen bewegen, is de
stage-aandrijving gesplitst in twee stappen. Een lange-slag-motor zorgt voor de
grote bewegingen met gematigde nauwkeurigheid van ongeveer 25 µm. Deze
motor verplaatst het spoelenblok van een tweede motor, van het Lorentz type, die
een kleine slag heeft van ongeveer 1 mm maar wel een zeer hoge nauwkeurigheid
kan bereiken. De lange-slag-motor zet zijn krachten af op een balansmassa, die in
het horizontale vlak vrij kan bewegen. Kabels en slangen worden met de stage
meebewogen met een aparte motor, soms ‘cable shuttle’ genoemd. Positierege-
lingen vinden we bij de lange slag, de korte slag, de balansmassa en de cable
shuttles. Het ontwerp van de meest nauwkeurige regeling, voor de korte slag,
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zullen we iets nauwkeuriger bekijken. Het ontwerp hiervan omvat drie stappen,
aangeduid in figuur 7.

1. Ontkoppeling
Het positiemeetsysteem meet de stagepositie ten opzichte van de projectielens,
ter hoogte van het focusvlak. Ook de gewenste positie is gegeven in deze coördi-
naten. De regelaars werken dan ook in dit zogenaamde lenscoördinatensysteem.

De kracht, geleverd door de stageactuatoren, werkt echter ten opzichte van het
massamiddelpunt van de stage, waarvan de positie ten opzichte van de lens vari-
eert. Bovendien is de relatie tussen de aangeboden kracht en de verplaatsing in
lenscoördinaten afhankelijk van de stagepositie, onder andere door de aanwezig-
heid van extra massa in de vorm van immersiewater, het plaatsafhankelijke effect
van rotaties op translaties en niet-lineariteiten in de stagemotoren. Ontkoppeling
zorgt ervoor dat een door de regelaar berekende kracht in lenscoördinaten ook
echt leidt tot alleen een verplaatsing in de juiste richting, in lenscoördinaten.
Hiermee wordt het gebruik van single-input, single-output regelaars mogelijk.

Een nauwkeurige ontkoppeling is vooral nodig voor de feed forward die grote ver-
snellingskrachten genereert. Voor storingsonderdrukking via terugkoppeling kan
de optimale ontkoppeling daarvan afwijken, waardoor mogelijk twee afzonderlijke
ontkoppelingsmechanismen geïmplementeerd worden.

Het bepalen van de juiste ontkoppeling, met name over een groot frequentie-
bereik, vereist een uitgebreide fysische modellering van de stage en zijn omgeving
en is daarmee een complexe stap. Deze stap levert echter veel begrip over de

Stage  

Lens  Storing 

Storing 

Ontkoppeling  

Setpoint 
feed forward  

Storing 
feed forward  

6x SISO  
regelaar  

1  2 

3 

Figuur 7

Regelschema van het nauwkeurige korte-slag-systeem.
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fenomenen die een rol spelen en is daarom zeer belangrijk. Voor het ontwerp van
de ontkoppeling is dan ook de meeste systeemkennis nodig.

2. Terugkoppeling
De regelaar in de terugkoppelweg heeft tot doel het effect van storingen te mini-
maliseren. Omdat de ontkoppeling heeft gezorgd voor onafhankelijke vrijheids-
graden, kan elk van de zes regelaars afzonderlijk worden beschouwd. De gevoelig-
heid voor storingen in de gemeten positie (bijvoorbeeld verplaatsingen van de
lens) wordt gegeven door de gevoeligheid of ‘sensitivity’:

terwijl de gevoeligheid voor krachtstoringen, zoals ruis opgewekt door stromend
immersiewater, wordt gegeven door de procesgevoeligheid of ‘process sensitity’:

waarbij de symbolen terug te vinden zijn in het regelschema van figuur 8.

Om de gevoeligheid klein te maken over een breed frequentiegebied, is een grote
regelaarversterking (Hctrl(s)) nodig, wat overeenkomt met een grote bandbreedte,
gedefinieerd als de frequentieband waar de open-lus versterking groter is dan 1.
Een grote bandbreedte is dus gunstig voor storingsonderdrukking, maar het be-
reiken ervan wordt voornamelijk beperkt door dynamica in het gedrag van de
stage. Resonant gedrag, onder andere door bevestiging van actuatoren en sen-
soren en de interne constructie van de stage in combinatie met materiaal-
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Figuur 8

Regelschema van terugkoppellus, met indicatie van de voor storingsonderdrukking
belangrijke signalen.
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eigenschappen, zijn beperkende factoren. Bovendien dicteert ‘Bode’s Sensitivity
Integral’ dat verbetering van de gevoeligheid in één frequentiegebied altijd
gepaard gaat met verslechtering in een ander frequentiegebied, het zogenaamde
waterbedeffect.

3. Feed forward
De regelaar in terugkoppeling genereert pas een kracht wanneer er een afwijking
bestaat tussen de gewenste en de werkelijke positie. In het versneltraject van de
stage is de benodigde kracht bekend en het is dus voordelig om deze buiten de
terugkoppeling om aan te bieden met behulp van feed forward (Hff(s) in figuur 9).

Wanneer Hff(s) gelijk is aan de inverse van de procesoverdracht Hmech(s) zal de
positie y gelijk worden aan de referentie r. In eerste benadering vertegenwoordigt
Hmech(s) een massa en kan Hff(s) dus een constant verband weergeven tussen de
gewenste versnelling en de uitgeoefende kracht. In de loop van de tijd is Hff(s)
een steeds betere benadering gaan vormen van de werkelijke inverse proces-
overdracht H–1

mech(s), door respectievelijk:
• Hogere afgeleiden van het setpoint mee te nemen, zoals de ‘snap’ (tweede

afgeleide van de versnelling).
• Aanvullend een FIR-filter te gebruiken dat hogere-orde polen in de proces-

dynamica kan compenseren.
• Het FIR-filter automatisch te optimaliseren door gebruikmaking van werkelijke

machinedata (black-box optimalisatie).
• De single-input, single-output (SISO) FIR-filters uit te breiden tot 6×6 multi-

input, multi-output (MIMO) FIR-filters, en deze automatisch te optimaliseren
aan de hand van machinedata.

• De MIMO FIR-filters historie-, positie- en snelheidsafhankelijk te maken.

Hff(s) 

Hctrl(s) 

u 
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Hmech(s) 

e r +

–

 

Stage
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+  

Setpoint feed forward:
H =ff H~mech

–1

Figuur 9

Feed forward biedt een kracht aan buiten de terugkoppeling om.
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Omdat FIR-filters niet in staat zijn om nulpunten in de procesoverdracht te com-
penseren, is onderzoek gaande naar vrijere-structuur-filters die dit wel kunnen,
mogelijk in combinatie met filteren van de referentie r. Methoden om op basis 
van meetdata optimale filterparameters te vinden, zijn tevens onderwerp van
onderzoek.

Omdat het gedrag van de stage in de vorm van Hmech(s) in enige mate afhankelijk
is van positie, snelheid, versnelling en scanhistorie, is het vinden van één Hff(s)
voor het gehele operationele bereik van de stage altijd een compromis. Er ontstaat
dan een dilemma om de genoemde afhankelijkheid te vertalen in een meer com-
plexe filterstructuur, of om op zoek te gaan naar de fysische oorzaak van het feno-
meen en dit in de ontkoppeling te compenseren. In het ideale geval biedt de uit-
komst van de automatische filteroptimalisatie aanknopingspunten om op zoek te
gaan naar de fysische oorzaak, waarmee compensatie in de ontkoppeling mogelijk
wordt.

Behalve het setpoint, kunnen ook gemeten storingen dienen als feed forward,
waarmee hun invloed op nauwkeurigheid kan worden verminderd. Voorbeelden
zijn feed forward van lensbewegingen, compensatie van parasitaire stijfheden
tussen stage-onderdelen zoals de lange en korte slag, feed forward van immersie-
hoedkrachten en feed forward van de ene stage naar de andere (figuur 10). Bij
deze voorbeelden van feed forward is dezelfde ontwikkeling te zien als bij setpoint
feed forward.

Het in kaart gebrachte fysisch verband dient in eerste instantie als basis voor het
feed forward-filter. Beter inzicht in dit verband leidt tot een complexere vorm van

stage

metroframe
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reticle stage
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Figuur 10

Verschillende vormen van feed forward van gemeten storingen, met het doel de stage-
nauwkeurigheid te verbeteren.
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het filter, waarvan de parameters soms automatisch worden bepaald aan de hand
van metingen. De laatste verfijning bestaat vervolgens weer uit het vrijlaten van de
filterstructuur en een volledig automatische, data-gebaseerde optimalisatie.

Deze laatste stap herbergt een belangrijk gevaar: automatische optimalisatie van
een vrije filterstructuur kan niet als alternatief dienen voor het opbouwen van
fysisch begrip van het systeem. Een ‘klein’ fysisch fenomeen kan leiden tot een
grote complexiteit van de filterstructuur. Zo kan overspraak tussen motoren leiden
tot plaats-, snelheids- en richtingafhankelijke MIMO FIR-filters, die allen automa-
tisch ingesteld moeten worden, terwijl een kleine aanpassing in de ontkoppeling
hetzelfde zou bereiken. Bovendien leidt een dergelijke black-box optimalisatie
zonder begrip van de fysische achtergrond van een verschijnsel mogelijk tot on-
verwacht gedrag onder niet geteste omstandigheden. Bij het opbouwen van het
fysisch begrip is de black-box optimalisatie echter zeer waardevol: door te onder-
zoeken hoe de resulterende compensatie precies werkt, komt men dikwijls tot
nieuwe inzichten.

Concluderend kunnen we stellen dat de uiteindelijke positienauwkeurigheid van
de stage bepaald wordt door het regelaarontwerp, het stageontwerp dat voor de
regelaar de beperking vormt en de aanwezigheid van storingen die op de stage
inwerken. Voor het bereiken van een hogere nauwkeurigheid is een steeds verder-
gaande fysische kennis van het systeem nodig. Grenzen aan fysisch begrip maken
automatische optimalisatie van vrije-structuurfilters soms nodig. Het blijft echter
altijd belangrijk de uitkomst van deze optimalisatie te toetsen aan het gezonde
verstand om te achterhalen welk fysisch verschijnsel de oorzaak is van het te
compenseren fenomeen.

Regeltechniek bij verminderen van de afbeeldingsfout
De stagepositie wordt geregeld ten opzichte van de buitenmantel van de projectie-
lens. Door kleine versnellingen van de lens kan de positie van de geprojecteerde
afbeelding ten opzichte van de lensmantel verplaatsen, wat een bijdrage levert
aan de MA en MSD. Bij het verkleinen van de lensversnellingen worden regel-
technische oplossingen gebruikt. Het trillings-isolatiesysteem van het metrologie-
frame, dat de lens draagt, bevat actuatoren en sensoren die in een teruggekoppel-
de configuratie het frame zo stil mogelijk houden. Regeltechnische koppeling met
andere systemen, zoals de stages, is in toenemende mate aanwezig. De projectie-
lens zelf is met een actief geregeld systeem bevestigd aan het metrologie-frame,
om trillingen te minimaliseren. Ook elementen in de projectielens zelf worden
actief geregeld voor een optimale afbeeldingskwaliteit.
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Om de productie van nieuwe generaties IC’s mogelijk te kunnen maken, is een
verdere verhoging van positienauwkeurigheid nodig. Vergroting van de wafer-
diameter naar 450 mm zal bovendien leiden tot grotere stages met meer dyna-
mische complexiteit en grotere benodigde krachten voor de versnelling.

Vergroting van de regelaarbandbreedte, en dus de storingsonderdrukking, van de
stage is het belangrijkste middel tot verhoging van de stagepositienauwkeurig-
heid. Om ondanks de grotere stagekrachten de afbeeldingsfout door de lens te
verkleinen, is een verbeterde frame-isolatie en demping nodig. Bij beide ele-
menten speelt regeltechniek een belangrijke rol.

1. Verbetering van de storingsonderdrukking
De bandbreedte van de regelaar wordt beperkt door het hoogfrequent dynamisch
gedrag van de stage, samen met andere factoren zoals de beperkte sample-
frequentie, gedrag van versterkers, en eigenschappen van actuatoren en sensoren.
Bij het ontwerp van de stage bestaan twee keuzemogelijkheden die het dynamisch
gedrag in grote mate bepalen. Er kan gekozen worden voor een enkel motorblok
dat krachten in alle vrijheidsgraden kan leveren en op een kinematisch bepaalde
wijze aan de stagestructuur wordt bevestigd. De beperking in stijfheid van deze
bevestiging zorgt voor afkoppeling van het motorblok bij een zekere frequentie,
die gezien de massa van de motor niet hoger kan zijn dan 1 tot 1.5 kHz. De band-
breedte wordt beperkt tot 1/4 – 1/5 van deze frequentie.

Een alternatieve mogelijkheid is een koppeling van individuele motoren aan de
stagestructuur, die veel hoogfrequenter kan zijn en daarmee geen bandbreedte-
beperking meer oplegt. De filterwerking van de motorkoppeling is nu echter ver-
dwenen, waardoor hoogfrequentere stageresonanties zichtbaar worden in de
regelaaroverdrachten. Deze worden nu bandbreedte-beperkend.

Voor het bereiken van nog hogere nauwkeurigheden gaat ook de vervorming van
de stage zelf meespelen: hoewel deze volgens de positiemeting op de juiste
plaats kan zijn, kan de waferpositie zelf ter plekke van de lens daarvan afwijken. 

Toekomstige ontwikkelingen
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De beperkte stijfheid van de stage is hiervan de oorzaak en een hogere band-
breedte is geen oplossing.

Met het gebruik van meer dan zes sensoren is het mogelijk om zowel de dyna-
mische modes als de quasi-statische vervormingen te meten. Het is dan mogelijk
om de stagepositie werkelijk ter plekke van het belichtingspunt op de wafer te
schatten, en bovendien de dynamische modes als afzonderlijk te regelen signaal
te construeren. Extra regelkringen kunnen de overeenkomstige resonanties dan
dempen. Ook is het mogelijk om deze resonanties te verwijderen uit de meting van
de stagepositie, zoals gebruikt wordt voor de positionering. De bandbreedtelimiet
kan met deze technieken worden verlegd (figuur 11). Het observeren van deforma-
ties met behulp van bestaande interferometer meetsystemen is lastig vanwege de
sterke plaatsafhankelijkheid waarmee een mode in de meetwaarde is te zien. 
Deze plaatsafhankelijke observertechnieken zijn een belangrijk onderwerp van
onderzoek.

Behalve het vergroten van de bandbreedte is het ook mogelijk de op de stage
inwerkende storingen te verkleinen. Deze storingen kunnen worden onderverdeeld
in storingen die als kracht op de stage werken, zoals stromend immersiewater en
ruis in actuatoren, en bewegingen en trillingen in de stagereferentie, zoals de
projectielens en het positie meetsysteem. Een aantal van deze storingen kan met
behulp van regeltechnische oplossingen worden verminderd, zoals versterkerruis
en meetsysteemtrillingen. 
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Figuur 11

Met uitbreiding van het sensor- en actuatorsysteem kunnen resonante modes worden
gedempt, de regelaar-bandbreedte worden verhoogd en afwijkingen door deformatie
worden gecompenseerd.
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2. Verkleining van afbeeldingsfouten
Vergroting van stagekrachten leidt tot hogere stoorniveaus in de machine, waar-
door fouten in de afbeelding door de lens en in de meting van wafereigen-
schappen toenemen. Om dit te voorkomen is een betere trillingscontrole nodig
van het metrologie-frame, de projectielens en meetsystemen.

Regeltechniek zal hierbij een steeds grotere rol gaan spelen. Trillingen van de
projectielens en het metrologieframe worden gedempt door actieve, geregelde
systemen. Ook cruciale meetsystemen worden in voorkomende gevallen actief,
met behulp van een regelsysteem, bevestigd aan het frame als een passieve
bevestiging niet stijf genoeg kan zijn. De regeltechniek, gebruikt bij de isolatie van
het metrologieframe ten opzichte van de vloer, neemt in complexiteit toe met het
doel steeds minder trillingen door te laten. Deze technieken verminderen het ver-
snellingsniveau in de machine waardoor een betere afbeelding, met een kleinere
overlayfout, mogelijk wordt. Figuur 12 laat een overzicht zien.
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Figuur 12

Regeltechniek speelt een steeds grotere rol in het minimaliseren van trillingen van
frames, sensoren en projectielenzen, waardoor stage-positionering nauwkeuriger
wordt en de afbeeldingspositie beter vastligt ten opzichte van de projectielens.
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3. Regeltechnische aandachtsgebieden
De volgende regeltechnische onderzoeksterreinen zullen de komende jaren aan
aandacht winnen.
1. Bij hogere nauwkeurigheidseisen gaan vervormingen, niet alleen in stages

maar ook in lenzen en meetsystemen, een relatief steeds grotere rol spelen.
Actieve beheersing ervan met behulp van regelkringen kan het effect ervan
verminderen.

2. De regeltechnische koppelingen tussen stages, lenzen, frames en sensoren 
zal groter worden, wat een bijdrage kan leveren aan verhoging van de nauw-
keurigheid.

3. De verandering van de lange-slag-motor van een lineair naar een planair type
deed het aantal vrijheidsgraden toenemen van drie naar acht. Door de komst
van grotere wafers neemt het aantal actuatoren in de motor, en daarmee ook
de complexiteit en de te bedienen vrijheidsgraden, verder toe.

4. Positie-afhankelijkheid aan de aandrijfkant wordt zoveel mogelijk gecompen-
seerd in de ontkoppeling. Ook bij het meten van de stagepositie zal plaats-
afhankelijkheid belangrijk worden. Het recent gestarte onderzoek naar plaats-
afhankelijke observatie van dynamische modes met beperkte meetmiddelen
biedt hierin mogelijkheden.

5. Om de projectielens vrij te houden van trillingen en om zo de afbeeldingsfout
te verkleinen, zal meer nadruk gelegd worden op actieve systemen om de lens
dynamisch te isoleren. Daarbij zal een regeltechnische koppeling gelegd
worden tussen meetbare storingen en de actieve isolatiesystemen.
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De stagepositieregelingen maken grotendeels gebruik van klassieke regeltech-
niek, waarbij niet-lineariteit, koppeling van vrijheidsgraden en interactie met
andere systemen zo goed mogelijk fysisch wordt gemodelleerd en gecompen-
seerd. Hiermee wordt het mogelijk elke vrijheidsgraad afzonderlijk te regelen met
conventionele technieken. Deze methode vereist veel begrip en fysisch inzicht in
het gedrag van het systeem. De grenzen aan deze methodiek worden in toe-
nemende mate opgevangen met black-box technieken waarbij op basis van
beschikbare meetgegevens optimale filterkarakteristieken worden bepaald. In het
optimale geval levert deze methode nieuwe inzichten op in het systeemgedrag.

Een tweede trend vinden we in het werkgebied van de regeltechniek. Deze gaat
een grotere rol spelen bij het verbeteren van het dynamisch gedrag van de stage
en het verminderen van omgevingsstoringen. Dit maakt het mogelijk de nauw-
keurigheidsgrenzen te verleggen, zoals bepaald door architectuur en gebruikte
materialen van de stage. Bij het isoleren en dempen van frames, lenzen en meet-
systemen zal in toenemende mate gebruik worden gemaakt van actieve koppeling
met andere deelsystemen.

Toch is enige bescheidenheid over de bijdrage van de regeltechniek op zijn plaats.
Om te beginnen is positie-onnauwkeurigheid van de stage bij lange na niet de
enige foutenbron in het afbeeldingsproces. Andere fouten, vaak zeer moeilijk te
verkleinen, nemen de hoofdmoot in beslag. Ook bij de beste positienauwkeurig-
heid is de afbeelding niet perfect.

Verder moet geconstateerd worden dat de grootste stappen in nauwkeurigheid
niet zijn gezet door verbeteringen in de regeltechniek alleen. Vrijwel altijd is even-
eens een structurele verandering in stageconstructie, sensortechnieken of dyna-
mische architectuur nodig. Dit betekent ook dat het bepalen van in de toekomst
benodigde regeltechnieken samen moet gaan met nadenken over benodigde
wijzigingen in de machine-architectuur.

Samenvatting en conclusie
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In de lithografische industrie speelt de regeltechnicus een belangrijke rol. Om het
regelalgoritme te kunnen ontwerpen maakt hij of zij een model waarin alle compo-
nenten in de regelkring aanwezig zijn. Een goed inzicht in de eigenschappen van
deze componenten is daarvoor nodig. Met het model kan een voorspelling worden
gemaakt van de te behalen nauwkeurigheid en kan worden bepaald aan welke
eisen de elementen in de regelkring moeten voldoen. De regeltechnicus wordt
daarmee verantwoordelijk gemaakt voor de uiteindelijke nauwkeurigheid. Deze rol
zet zich voort tot aan de oplevering van een werkend systeem. De regeltechnicus
moet dus op veel gebieden voldoende thuis zijn, zoals op het gebied van mecha-
nica, actuatoren, meetsystemen, software en dergelijke.

Tot slot enkele woorden over de verschillen tussen de academische wereld en de
industrie, zoals geobserveerd in de korte tijd dat ik nu aan de TU/e verbonden
ben. In de academische wereld wordt per discipline gepoogd een zo groot moge-
lijke diepgang te bereiken. Dat vereist een grote inzet van individuen, die alles in
het werk stellen om op hun vakgebied tot de top te behoren.

In de industrie wordt vooruitgang vooral bereikt door samenwerking tussen
mensen met verschillende achtergrond. Zo vereist het ontwerp van een stage
samenwerking tussen werktuigbouwkundigen, elektrotechnici, regeltechnici,
software-ingenieurs, actuatorontwerpers, en in toenemende mate wiskundigen,
experts in de stromingsleer en akoestische ingenieurs. Het optimale compromis
tussen deze disciplines levert uiteindelijk het beste ontwerp. De voorkeur wordt
gegeven aan bewezen technieken om risico’s te minimaliseren.

Om de toepasbaarheid van academische ontwikkelingen te vergroten, is kennis-
making met randvoorwaarden uit de praktijk erg nuttig. Het leren samenwerken
met andere disciplines hoort in de studie verankerd te zijn. Een gezonde nieuws-
gierigheid naar andere vakgebieden is een groot voordeel. De afgelopen jaren is
deze trend in de universitaire wereld duidelijk zichtbaar.

De academische wereld en 
de industrie
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In de industrie stimuleert het zoeken naar een compromis niet altijd tot het
gebruiken van de nieuwste academische kennis, mede vanwege tijdsbeperkingen.
Onbekende maar veelbelovende nieuwere technieken worden daardoor mogelijk
over het hoofd gezien. Met de opbouw van researchgroepen binnen de industrie
wordt dit risico afgebouwd.

Een hechtere samenwerking tussen de academische wereld en de industrie biedt
aldus voor beide de mogelijkheid het ontwerp en/of het onderzoek bij te sturen in
een betere richting. Het is mijn ambitie om met mijn deeltijdpositie aan de TU/e
daaraan een bijdrage te kunnen leveren.
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Sinds ruim een jaar werk ik als deeltijdhoogleraar bij de universiteit op het gebied
van Lithographic Scanner Control. Het bereiken van deze positie heb ik aan heel
veel mensen te danken.

Om te beginnen wil ik twee mensen bedanken die zich sterk hebben gemaakt voor
deze positie en vanaf het begin vertrouwen hebben getoond in de succesvolle invul-
ling: Jos Benschop bij ASML en Paul van den Bosch bij de TU/e. Jos en Paul, jullie
zijn de drijvende kracht geweest in de aanloop naar de benoeming. Ik wil jullie zeer
bedanken voor jullie inzet en vertrouwen waardoor deze mogelijk gemaakt is.

Bij ASML ben ik veel dank verschuldigd aan Doede Kuiper, Markus Matthes, Harry
Borggreve en Wilbert van Luenen voor hun steun en voor het feit dat ze mij de
gelegenheid hebben gegeven om vanuit ASML deze rol te mogen vervullen. Verder
wil ik mijn collega’s bij ASML, met wie ik heb samengewerkt en van wie ik veel heb
geleerd, bedanken. Het is onmogelijk iedereen te noemen, maar vooral Martijn
Houkes en Arjan Draaijer, met wie de samenwerking al lange tijd bestaat, en de
collega’s van de control-groep en systeem-dynamica-groep wil ik bedanken. Eén
persoon wil ik in het bijzonder noemen: Frans Klaassen, mijn baas en collega toen
ik in 1991 bij ASML aanklopte. Frans, door mij de vrijheid te geven me te ontwik-
kelen, heb je de basis gelegd voor mijn carrière bij ASML. Ik wil je daarvoor erg
bedanken. Het bedrijf is na jouw pensionering nooit meer hetzelfde geworden.

Bij de TU/e wil ik iedereen in de CS-groep, met name Paul van den Hof en Siep
Weiland, bedanken voor de open armen waarmee ik ontvangen werd. Ik heb alle
vertrouwen in een innige en goede samenwerking. Hetzelfde geldt voor de overige
medewerkers en promovendi bij de vakgroep: allemaal erg bedankt voor de open-
heid en welwillendheid waarmee jullie mij welkom hebben geheten.

Mijn ouders wil ik danken voor de kansen en de vrijheid die zij mij altijd hebben
gegeven, wat mij uiteindelijk heeft gebracht op de plaats waar ik nu sta. Pap en
mam, bedankt voor jullie steun. En last, maar zeker niet least, wil ik Petra, Rick en
Frank ontzettend bedanken voor het geduld en de steun die nodig zijn bij een man
en vader die twee banen parallel denkt te moeten hebben. Zonder jullie zou ik hier
nu niet staan.

Ik heb gezegd.

Dankwoord
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Hans Butler (1963) studeerde in 1986 af bij de faculteit Elek-
trotechniek van de TU Delft. In 1990 promoveerde hij bij de
vakgroep Regeltechniek op Model-Referentie Adaptieve
Regelsystemen. In 1991 kwam hij in dienst van ASML in
Veldhoven. Als regeltechnisch ontwerper werkte hij aan
robotsystemen voor het transport van wafers, servo-
systemen in projectielenzen en verlichtingssystemen en 
de uiterst nauwkeurige en snelle stages in lithografische
apparatuur voor de halfgeleiderindustrie.
In 2002 werd hij groepsleider van de Drives-groep en in
2006 van de System Dynamics-groep binnen de afdeling
Mechatronic Systems Development. Sinds 2010 is hij een
ASML fellow op het gebied van ‘Dynamics & Control’. Het
werken aan een steeds hogere positienauwkeurigheid
vanuit dynamisch en regeltechnisch perspectief is de rode
lijn geweest tijdens zijn loopbaan.
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