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SAMENV A TI'ING 

Door de snel voortschrijdende ontwikkelingen binnen de prec1s1on engeneering is het 

mogelijk geworden optisch gladde oppervlakken te produceren door verspanen. De 

oppervlakteruwheid en bewerkingsgroeven van deze oppervlakken hebben top-dal waarden 

die in het nanometer-bereik liggen 

Met conventionele mechanische oppervlakte-profiel-meters zijn deze oppervlakte-profielen 

niet goed meetbaar. Door vervonningen van het oppervlak ten gevolge van het aanraken 

van de taster, door spelingen op de geleidingen, en door trillingen uit de omgeving, treden 

fouten op in de metingen die in de grootte-orde liggen van de amplitude van het te meten 

profiel. 

Om deze problemen te elimineren is een proefopstelling ontworpen en gebouwd die 

optisch (dus kontaktloos) een hoogteprofiel van een optisch glad oppervlak meet. 

Het principe van de opstelling ben1st op interferentie tussen een meet- en referentie-bundel 

die samen, op het te meten oppervlak worden gefocusseerd. De meetbundel wordt tot een 

kleine meetspot gefocusseerd, terwijl de referentie-bundel tot een significant grotere 

referentie-bundel wordt gefocusseerd. Dit gebeurt met een dubbelbrekende lens. 

Na terugkaatsing aan het oppervlak meet een laserinterferometer het hoogteverschil tussen 

de hoogte van de meetspot, en de gemiddelde hoogte van het oppervlakte-profiel onder de 

referentiespot 

Met deze methode zijn een aantal metingen uitgevoerd aan een test-oppervlak, en uit 

vergelijkingen met een mechanische referentie-meting kan worden geconcludeerd dat het 

de proefopstelling hoogteprofielen meet, die ongeveer een juiste weergave van de 

werkelijkheid zijn. 

De belangrijkste beperking van de meetmethode wordt veroorzaakt door het nauwe 

golflengte-gebied van de oppervlakte-structuur waarin de meting een juiste weergave geeft 

van het werkelijke profiel. Golflengten van oppervlakte-structuren die significant kleiner 

zijn dan de meetspot kunnen niet worden gemeten, omdat de meetspot hierover uitmiddelt 

Golflengten die significant groter zijn dan de referentiespot kunnen niet gemeten worden 

omdat de referentie en meetspot dan beide het oppervlak volgen. 

Om inzicht te krijgen in dit probleem is een wiskundig model opgesteld. Dit model geeft 

een duidelijk beeld van de optredende problemen, en verschaft de mogelijkheid een 

afschatting te maken van de gemaakte fouten, door middel van een tweetal genonneerde 

diagrammen. 
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1. INLEIDING 

Sinds enige tijd is op de Technische Universiteit Eindhoven de leerstoel voor 

PRECISION ENGENEERING ingesteld. 
Precision engeneering is een breed vakgebied, en het beslaat onder andere het produceren 

van "gladde, vlakke oppervlakken". Met de huidige methoden is het mogelijk om 
oppervlakken te maken die ruwheden hebben in het "sub-micron, nano-meter bereik" 

Het produceren van deze oppervlakken heeft alleen zin als de oppervlakte-structuur 

daadwerkelijk gemeten kan worden. 
Met de conventionele, mechanische tasters kunnen profielen in het sub-micron gebied 
bijna niet gemeten worden. Trillingen uit de omgeving en spelingen op de geleidingen van 

de meetapparatuur geven fouten in de meting die vaak groter zijn dan het te meten profiel. 

Een ander probleem is dat de mechanische taster het oppervlak daadwerkelijk aanraakt, en 

dus kan vervormen. 
Dit verslag beschrijft het onderzoek naar een optische methode om oppervlakte-structuren 

in het sub-micron gebied te meten. De optische methode is gebaseerd op laser-interferome

trie, en bestaat uit het focusseren van meet- en referentie-laserbundel op het te meten 
oppervlak. De meet- en referentie-bundel worden door een dubbelbrekende lens met 

verschillende grootte op het oppervlak afgebeeld. Door interferentie van de meet- en 

referentie-bundel kan een hoogte-resolutie behaald worden die ver beneden de golflengte 

van het gebruikte licht ligt. Doordat de meet en de referentie-bundel beide op het 

oppervlak focusseren is de methode ongevoelig voor trillingen en spelingen in geleidingen. 

Tijdens de afstudeerperiode is een theoretische beschouwing van de meetmethode gedaan, 
en een proefopstelling gebouwd. Hoofdstuk 2 beschrijft de theorie, hoofdstuk 3 de 

praktische resultaten, en hoofdstuk 4 geeft een kritische beschouwing van de methode en 

een aanbeveling voor een eventueel vervolgtraject. 
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2. THEORIE 

2.1 De Laserinterferometer 

Het uitgevoerde experiment is een nieuwe applicatie van de laserinterferometer. Het is van 

belang het principe van het meten met een laserinterferometer te kennen. 

Een laserinterferometer is een apparaat waannee tot in het sub-micron-gebied verplaatsin

gen kunnen worden gemeten. Het apparaat zendt een zichtbare laserstraal uit die bestaat 
uit twee loodrecht gepolariseerde trillingsrichtingen met een klein frequentieverschiL De 

interferometer is in staat optische weglengte veranderingen tussen de twee loodrechte tril
lingsrichtingen te meten, en om te rekenen naar een verplaatsing. Hierbij is het noodzake

lijk dat de laserbundel tentg komt in het apparaat, waar zich de detector bevindt. 

Wanneer beide polarisatie-richtingen voortdurend samenvallen in één bundel treedt er geen 

optisch weglengte verschil tussen de polarisatie-richtingen op en kan de laserinterferometer 

niets meten. Het is daarom van essentieel belang dat beide polarisatie-richtingen geschei

den worden, een verschillende weg doorlopen, samengevoegd worden, en weer naar de 

detector worden geleid. 

Het scheiden van de polarisatie-richtingen gebem1 in praktijk door een "polarizing beam

splitter " of door een Wollaston prisma. 

OI Ja a 
Polarizing beamsplitter a. 

Wallaston prisma 

Figuur 2.1. 
Polariserende 
stralendelers. 

Polarizing beamsplitters splitsen de beide polarisatie-richtingen loodrecht (zie figuur 2.1a), 

Wollaston prisma's scheiden de twee polarisatie-richtingen onder een kleine hoek (zie 
figuur 2.1b). 
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detector 

,polariserende tripel 
beamsplitter'' spiegel 2 

Figuur 2.2. Verplaatsing meten. 

Om de gescheiden laserbundels "terug te spiegelen" in de polarizing beamsplitter wordt 

meestal gebruik gemaakt van tripel spiegels. Tripel spiegels bezitten de eigenschap een 

bundel evenwijdig en verplaatst aan de invallende bundel terug te kaatsen. 
Een mogelijke opstelling om een verplaatsing te meten is weergegeven in figuur 2.2. In 
deze figuur is te zien dat de laserinterferometer een bundel uitzendt van twee loodrecht op 
elkaar staande polarisatie-richtingen, aangegeven door ! voor de polarisatie-richting in het 

vlak van tekening en door 0 voor de polarisatie-richting loodrecht op het vlak van teke

ning. In de polarizing beamsplitter worden de beide trillingsrichtingen gescheiden, en later 
ook weer samengevoegd. Watmeer de lengte van lichtweg 1 constant wordt gehouden, kan 

de lengteverandering van lichtweg 2 door de laserinterferometer worden gemeten. 

Lichtweg 1 dient dan als referentie. In de tekening is duidelijk te zien dat door de tripel

spiegels de stralen verplaatst worden zodat ze op de detector vallen. 

In figuur 2.3 is een blokdiagram gegeven van het inwendige van de laserinterferometer. In 
dit blokdiagram zijn een aantal blokken genummerd, en aan de hand van deze nummers 
zal het principe van de interferometer worden beschreven. 

3 



1 magneet 
I I 2 3 4 7 

deelspiegel 
magneet 

.r---------1 uitwendige 
r-t---""'-----i optiek 

frequentie
stabilisatie 
laser 

10 

177777 
display 

Figuur 2.3. Vereenvoudigd blokdiagram van de laserinterferometer. 

detector 

1) Een He-Ne laser maakt een coherente lichtbundel met een nauwkeurig gestabiliseerde 

frequentie, D.f/f < 10-7
• 

Omdat een magnetisch veld is aangebracht om de trilholte van de laser treedt het Zeeman

effect op, waardoor uit de laser een bundel komt die is opgebouwd uit twee tegengesteld 

circulair gepolariseerde componenten met een frequentieverschil van ongeveer 1 tot 2 

Mhz. 

2) De laserbundel wordt door een 1/4-À plaatje gestuurd. Dit heeft tot gevolg dat de 

bundel wordt veranderd in twee lineair gepolariseerde componenten, waarvan de polarisa

tie-richtingen loodrecht op elkaar staan. Tussen de beide componenten bestaat nog steeds 

het door het Zeemann-effect veroorzaakte frequentie-verschil. 

3) De bundeldiameter wordt met een beam-expander vergroot tot ca. 6 mm. 

4) In blok 4 wordt een klein gedeelte van de laserstraal uit de straal gehaald om te dienen 

als referentie en als signaal om de laserfrequentie te stabiliseren. 

5) De afgesplitste bundel wordt nogmaals gesplitst in een referentiebundel en een bundel 

om de laserfrequentie te stabiliseren. 

6) In blok 6 wordt het referentiesignaal gedetecteerd. De detector bestaat uit een polarisa

tor waarvan de polarisatie-richting een hoek maakt van 45° met beide loodrechte compo

nenten. Hierdoor worden de twee frequentiecomponenten lineair en evenwijdig aan elkaar 

.3 c. polariseerd. zodat er interferentie kan optreden. Dit principe is te zien in figuur 2.4. 

In deze figuur zijn E01 en E02 de amplituden van de orthogonale, lineair gepolariseerde 

elektro-magnetische golven in de bundel voor de polarisatie, en EP1 en EP2 de amplituden 

van de elektromagnetische golven na evenwijdige polarisatie. 
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polarisatie 
richting 45a 

E o2 

Figuur 2.4. Evenwijdig maken 
van de orthogonale 
frequentie-componenten. 

De fotodiode in de detector regisistreert nu het interferentiesignaaL Het lichtsignaal dat de 

fotodiode nu "ziet" is het somsignaal van twee hannonische trillingen , de ene met fre

quentie f1 de andere met frequentie f2• Omdat beide frequenties ongeveer aan elkaar gelijk 

zijn treedt er een zweving op. De beide frequenties die in de grootte orde van 5 * 1015 

liggen kunnen door de fotodiode niet gemeten worden. De zwevingsgolf, die een frequen

tie heeft die gelijk is aan de verschilfrequentie van beide frequentiecomponenten kan wel 

gemeten worden. De waarde van deze verschilfrequentie vonnt het inwendige refe

rentiesignaal, een golf met een frequentie f1-f2• 

7) Blok 7 stelt de "uitwendige optiek" voor van een laserinterferometer-opstelling. een 

mogelijke vorm hiervan is te zien in figuur 2.2. In deze uitwendige optiek wordt de 

weglengteverandering (tussen de twee polarisatie-richtingen), door een plaatsverandering 

van een spiegel, veroorzaakt. 

8) Bij "detector 8" gebeurt hetzelfde als bij de detector uit blok 6. Wederom wordt de 

zwevingsgolf van beide frequentiecomponenten gemeten. Wanneer het optische weglengte

verschil verandert in de uitwendige optiek, treedt het Doppler-effect op, waardoor de 

gemeten zwevingsfrequentie afwijkt van de frequentie van de referentiegolf, uit blok 6. 

9) Het frequentie-verschil tussen het referentiesignaal en het meetsignaal wordt gemeten. 

Het frequentie-verschil wordt door middel van integratie omgerekend naar de gemaakte 

verplaatsing. 

10) De waarde van de verplaatsing die in blok 9 berekend is, wordt op een display 

weergegeven. 

11) De waarde van de verplaatsing wordt naar de IEEE interface-bus gestuurd, en kan 

eventueel door een computer worden uitgelezen. 
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2.2. Oppervlakte-profiel-meting met een dubbelbrekende lens. 

2.2.1. Meetprincipe en mogelijke uitvoeringsvormen. 

Een laserbundel, van een laser-interferometer-systeem, bestaande uit twee loodrecht 

gepolariseerde frequentiecomponenten wordt met behulp van een dubbelbrekende lens op 
een te meten spiegelend oppervlak gefocusseerd. De dubbelbrekende lens heeft voor de 

beide frequentie-componenten een klein verschil in brandpuntsafstand. Hierdoor is het 

mogelijk de beide frequentie-componenten met verschillende spotgrootte af te beelden op 

het oppervlak. Een trillingsrichting staat dan precies in focus terwijl de andere trillings

richting van het laserlicht een iets grotere spot produceert, die niet precies in focus staat, 

en als referentie dient. Na reflectie van de laserbundel, meet het uitleesgedeelte van het 
interferometersysteem het weglengteverschil tussen de beide frequentiecomponenten. In 

deze opzet dient de dubbelbrekende lens als stralenscheider, die in dit geval de beide 
polarisatierichtingen een verschillende vergentie geeft. 

Het meetprincipe bemst op het verschil in spotdiameter van de frequentie-componenten. 
Een schets van de uitvoering van de methode is te zien in figuur 2.5. 

fl,f2 r- -r-
Laser 

oppervlak scannen 

I 
laserbundel '--

dubbelbrekende 
lens 

//I// 
Uitleesunit laser 

Figuur 2.5. schets van het meetprincipe. 

De gedachte is dat de grote spot uitmiddelt over het oppervlak, en daardoor als referentie
spot dient, en de kleine spot als meetspot die precies de hoogte meet in een gebied dat 
veel kleiner is dan de referentie-spot. Dit idee is te zien in figuur 2.6. 
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dubbelbrekende 
lens oppervlak 

---1~::.--~ // 

figuur 2.6. 

"'~ referentiespot 

Hoogte 
fiel 

pro
meten 

met twee ver
schillend 
grote spots. 

Door nu het oppervlak onder de spot's te verplaatsen kan een scan worden gemaakt van 

het hoogteprofiel van het oppervlak. 

Als voordeel van deze methode kan worden aangegeven dat de meting niet gevoelig is 

voor trillingen of bewegingen van het oppervlak in "hoogteriching", omdat zowel meet- als 

referentie-spot op de zelfde plaats, op het zelfde oppervlak vallen. 

In praktijk bestaan een aantal mogelijkheden, het meetprincipe uit te voeren. Een drietal 

mogelijke uitvoeringen zijn te zien in figuur 2.7 (z.o.z). 

In uitvoering 1 van figuur 2. 7 wordt de bundel door een lenzenstelsel gestuurd op een be

paalde afstand van de optische as, zodat de bundel niet in zichzelf terugkomt, maar op de 

detector valt. Het nadeel van deze methode is dat de er geen uitspraak kan worden gedaan 

over de vonn van de spot's, daar de lichtstralen niet over de optische as lopen. 

Het is bij de laserinterferometer mogelijk om de laserstraal in zichzelf terug te laten keren. 

In dit geval wordt in het inwendige van de laserinterferometer de terugkerende bundel 

afgesplitst en naar de detector geleid. Daardoor kunnen de bundels dus altijd op de opti

sche as blijven. De uitvoeringen 2 en 3 tonen uitvoeringsprincipes hiervan. Bij uitvoering 

2 is de dubbelbrekende lens zelf de focussing lens, bij uitvoering 3 wordt de dubbelbre

kende lens alleen gebruikt als polariserende stralenscheider die een polarisatierichting 

doorlaat zonder te focusseren, en de andere polarisatierichting focusseert. Door een extra 

focussing lens worden de spot's op het te meten oppervlak gefocusseerd. 
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1) 

2) 

3) 

"tussen-optiek" 

lase~::~:: +--I :~~! ~ 
'-----------~ dubbelbrekende 

laserbundel + 
detector 

laserbundel + 
detector 0 

lens + oppervlak 

dubbelbrekende 
lens + oppervlak 

dubbelbrekende "focussing" 
lens lens + oppervlak 

figuur 2.7. drie mogelijke uitvoeringsvormen. 

Bij de praktische uitvoering is uitvoering 3 gekozen. Dit is gedaan om de volgende 

redenen: 

• De dubbelbrekende lens mag een relatief grote brandpuntsafstand hebben omdat het 

eigenlijke focusseren met de focussing lens gebeurt. Hierdoor kan met een zwak 

dubbelbrekend element volstaan worden, en zijn toch kleine spot-diameters mogelijk. 

• De focussing lens kan naar wens worden uitgezocht en verwisseld, zonder dat er steeds 

een nieuw dubbelbrekend element hoeft te worden gemaakt. 

• De dubbelbrekende lens hoeft niet "diffraction limmited" te zijn, want het is voor de 

grootte van de meetspot alleen van belang dat een polarisatierichting (die voor de 

meetspot dient) geen lenswerking ondervindt van het dubbelbrekende element. De grootte 

van de referentie-spot mag gerust groter worden door het niet ideaal zijn van het 

dubbelbrekende element. 
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2.2.2 De opstelling 

Een schets van de opstelling waannee metingen aan oppervlakken zijn verricht is 

weergegeven in figuur 2.8. Ook zijn in deze figuur een aantal karakteristieke grootheden 

van de opstelling weergegeven. 

4m 20 mm 

dubbelbrekende focussing -
lens lens 

laser !I 
A _$ l /711111 V V \._ f--

I 
f=4m,f=,..., f=20mm 

'---

117711 In h Q I verplaa tsings-~ o v 
mechanisme -

uitlees-unit computer 

figuur 2.8. Schets van de gebouwde opstelling. 

Een meting vindt plaats door de waarde van de laser op equidistante tijdstippen met de 

computer uit te lezen en tegelijketiijd het oppervlak met constante snelheid te laten ver

plaatsen. Van het verplaatsingsmechanisme kan de begin en de eindstand worden 

afgelezen zodat het hoogteprofiel als functie van de laterale positie kan worden bepaald. 
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2.2.3. De dubbelbrekende lens 

De belangrijkste optische component, die de methode karakteriseert is de dubbelbrekende 

lens. 

Dubbelbreking betekend dat een medium in een of meer richtingen een verschil in 

brekingsindex vertoont voor verschillende polarisatierichtingen. In een uniaxiaal kristal 
treedt deze dubbelbreking slechts in één richting op. In deze richting is de lichtsnelheid, en 
dus ook de brekingsindex, verschillend voor twee loodrechte, lineaire polarisatie-richtin

gen. 

De oriëntaties van de richtingen liggen vast wanneer twee "denkbeeldige assen" van het 
kristal bekend zijn, de optische as en de anisotropie-as. De optische as wordt bepaald door 

de kristalstructuur van het medium, en de anisatrapie-as door de richting van maximale 

dubbelbreking. Watmeer een kristal voorkeurs-kliefrichtingen vertoont, of bepaalde vormen 

bezit (bijvoorbeeld kalciet), kan uit de vorm van het kristal de oriëntatie van de assen 

worden bepaald. Is in een stuk materiaal geen kristalvonn te zien, dan kunnen de assen 

door een aantal optische experimenten bepaald worden. 
Licht dat evenwijdig aan de anisatrapie-as invalt ondervindt de sterkste dubbelbreking. 
Wanneer de optische- en de anisatrapie-as van een kristal bekend zijn dan is de oriëntatie 

van de polarisatierichtingen die verschillende brekings-indices ondervinden resp. evenwij

dig aan de optische as en loodrecht op de optische as. Dit principe is weergegeven in 
figuur 2.9. 

anisotropie as 

figuur 2.9. 

optische as 

===~> 
voortplan tingsrich ting 
met maximale dubbel
brekin 

0 o-golven 
t e-golven 
voor deze polarisatie
richtingen 

Orientaties binnen een 
dubbelbrekend kristal. 
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Om een driedimensionale indruk te krijgen van de dubbelbreking in een uniaxiaal kristal 

kan men in een dubbelbrekend kristal een denkbeeldige puntbron zetten die bolvormige 

golffronten uitzendt. Door de dubbelbreking worden de golffronten naar polarisatie-richtin
gen gescheiden en vervonnd. De zogenaamde a-golffronten (ordinaire golffronten) blijven 

bolvormig, terwijl de e-golffronten (extra-ordinaire golffronten) elipsoïdisch van vorm 
worden. Dit is te zien in figuur 2.10. 

a-golffronten optische as 

e-golffronten 

anisatrapie
as 

figuur 2.10. Golffronten m een dubbelbrekend medi
um. 

Naar gelang de aard van de dubbelbreking (negatief of positief) is de snelheid van de e

golven groter of kleiner. In figuur 2.10 is de situatie geschetst voor een negatief kristal, 

ne < n0 , zodat de e-golffronten sneller zijn en dus buiten de a-golffronten liggen. 

Wanneer uit een uniaxiaal materiaal een lens wordt gemaakt dan zal deze lens, mits in de 

juiste richting geslepen, voor twee loodrechte, lineaire polarisatie-richtingen verschillende 

focuspunten hebben. Hoe de materiaal-oriëntatie in de lens dient te zijn is te zien in figuur 
2.11. 
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anisotropie as 

optische as 

figuur 2.11. Materiaal-orientatie in de lens. 

Een dubbelbrekende lens is niet bij finna's die optische componenten maken te krijgen, 

daarom is zelf een ontwerp gemaakt van een dubbelbrekend element dat op een polarisa

tie-richting geen effect heeft, en voor de andere polarisatie-richting een brandpuntsafstand 

van ongeveer -50 cm heeft. Dit is dus een negatieve lens. De gegevens hierover staan in 

bijlage I. 
Het dubbelbrekende element is niet gemaakt omdat dit binnen de beschikbare tijd niet 

mogelijk was, en alleen al de materiaalkosten ongeveer fl 1500,- zouden bedragen. 

Dat er toch een proefopstelling is gerealiseerd is te danken aan de goede relatie van het 

laboratorium voor geometrische meettechniek met het National Physics Laberatory in 

Engeland, dat een dubbelbrekende lens beschikbaar heeft gesteld. Deze dubbelbrekende 

lens laat een polarisatierichting onveranderd door, en heeft voor de andere polarisatierich

ting een brandpuntsafstand van ongeveer 4 +/- 0,5 meter. De brandpuntsafstand is niet met 

grote nauwkeurigheid te bepalen door de kleine afmetingen van de lens ten opzichte van 

de brandpuntsafstand. 
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2.2.4. Beschouwing van de opstelling met paraxiale optica 

Zoals uit de theorie van de laserinterferometer (hoofdstuk 2.1) blijkt is het van belang dat 

de golffronten die de laser uitzendt, niet met een hoekverdraaiïng terug op de detector 
komen. Bij nonnale metingen wordt daarom gebruik gemaakt van tripel-spiegels, die een 

invallende lichtbundel evenwijdig, en verplaatst terugkaatsen. 
Wanneer een lens wordt gebruikt met een spiegelend oppervlak dat in focus staat, dan is 

de werking van dit systeem ongeveer te vergelijken met die van een tripel-spiegel. Dit 

principe wordt het "CA T'S EYE" principe genoemd, en is, zoals de naam al zegt, waar te 

nemen in een kattenoog. Een kattenoog lijkt in het donker vaak op te lichten, en dus retro

reflectief is. Een schets van het principe is te zien in figuur 2.12. 

lens 

spiegel = 
brandvlak van 

----------~~~~~~de lens 

figuur 2.12. cat's eye principe. 

Wanneer het lenzenstelsel wordt beschouwd waannee de metingen worden gedaan, dan 

kan dit worden weergegeven door twee lenzenstelsels, voor elke polarisatie-richting één 

stelsel. Dit is te zien in figuur 2.13. (z.o.z). 

Het is de bedoeling dat de bundel die door de dubbelbrekende lens onveranderd wordt 

doorgelaten precies in focus staat, en dus de meetspot vormt. Deze situatie is te zien in 
figuur 2.13b. Doordat het lenzenstelsel voor deze polarisatie-richting precies in focus staat, 

en de laserbundel precies over de as van de lenzen loopt, vallen de heengaande en de 

terugkomende bundel exact samen. 

Het afbeelden van de referentie-spot gebeurt zoals te zien is in figuur 2.13c. Het lenzen

stelsel staat nu niet precies in focus, zodat de temggaande bundel niet exact "over de 

heengaande bundel valt". 
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a) @ ®===>, 
dubbelbrekende focussing oppervlak 
lens 

b) @ 

c) 0 
figuur 2.13. a. 

b,c. 

lens 

ü====:-1 

0 
Lichtweg van de opstelling voor beide polarisatie-richtingen. 
Lichtweg voor verschillende polarisatie-richtingen 

Wat er nu precies gebeurt is moeilijk te zeggen. Er bestaan twee hypothesen: 

1) Wanneer men het systeem beschouwd als een stelsel van ideale lenzen en er geen 

rekening wordt gehouden met het diffractiegedrag van het licht, dan is een situatie 

mogelijk zoals figuur 2.14 toont. Hier staat de focussing lens precies in het brandpunt van 

de dubbelbrekende lens, zodat de geschetste stralengang optreedt. Voor de duidelijkheid is 

het spiegelend oppervlak niet spiegelend maar doolatend getekend, en is het lenzenstelsel 

tweemaal getekend (het wordt immers ook tweemaal doorlopen). 

4m >< 4cm >< 4m > < 

f = 4m f = 2cm < 3,96m > 
figuur 2.14. referentie-bundel bij ideale lenzen, zonder diffractie-verschijnselen. 
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Door het grote verschil tussen de brandpuntsafstand van het dubbelbrekende element en de 
focussing lens, is het totale systeem ongeveer in focus, en lijkt de bundel die terugtreed in 

de interferometer afkomstig van puntbron op een afstand van 396 meter (dit is eenvoudig 

te berekenen met de lenzenformule), en is dus vrijwel evenwijdig. 
2) Wanneer met het diffractie-gedrag van het licht rekening wordt gehouden, dan is al snel 

duidelijk dat de dubbelbrekende lens met een brandpuntsafstand van 4 meter niet in staat 

is om het licht te focusseren tot een kleine spot. Uit de praktijk blijkt deze spot ca. 1 mm 

in diameter te zijn. 
De focussing lens ziet de door de dubbelbrekende lens gefocusseerde bundel als een 

bundel met een diameter van ca. 1 mm die bijna evenwijdig is, en focusseert de bundel. 
Figuur 2.15 toont dit principe. In deze figuur zijn heengaande en terugkomende straal weer 

in elkaars verlengde getekend (zoals ook in figuur 2.14.). 

dubbelbrekende 
lens 

focussing 
lens 

dubbelbrekende 
lens 

figuur 2.15. stralengang rekening houdende met het diffractie-gedrag van het licht. 

Uit de beide hypotheses blijkt duidelijk dat de focussing lens in het brandpunt moet staan 

van de dubbelbrekende lens om te zorgen dat de terugkomende bundels weer maximaal 

evenwijdig zijn. 
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2.2.5. Spot grootte 

Daar het meetprincipe gebaseerd is op verschillen in spot-diameters, is het van belang om 
inzicht te krijgen in de mogelijke grootte van de spot-diameters. 

Wanneer er geen rekening wordt gehouden met het golfkarakter van het licht, dan zou een 

evenwijdige bundel door een ideale lens tot een oneindig kleine spot kunnen worden 

gefocusseerd. 

In praktijk is er echter een diffractie-limiet voor de minimale spot-diameter die veroor

zaakt wordt door het golfkarakter van het licht. Hierdoor zal een lens een spot produceren 

die een radiaal Airy-profiel (ook wel Airy-disc genoemd) als intensiteitsprofiel heeft. 

De diffractie-limiet beschrijft de grootte van de spot-diameter die minimaal haalbaar is met 

een ideale "diffraction-limmited" lens. Bij "gewone" lenzen is heel vaak sprake van 

aberraties, waardoor de door de diffractie-limiet gegeven minimale spot-diameter niet 

gehaald wordt. 
Voor de berekening van de diffractie-limiet van de spot-diameter worden twee gevallen 

bekeken, als eerste een lens die wordt aangeschenen met een evenwijdige bundel met een 

homogeen intensiteitsprofiel, als tweede een evenwijdige bundel die een Gaussisch, of 
klokvormig intensiteitsprofiel heeft. 

Wanneer een bundel met een homogene intensiteitsverdeling wordt afgebeeld dan geldt 
voor de spot diameter: 

d- 2,44Àf 
D 

De afleiding is te vinden in Opties van Hecht (zie literatuurlijst), pag 416 t/m 426. 

(2.1) 

Hierin is d de minimale spot-diameter, À de golflengte van het gebruikte licht (in dit geval 

He-Ne laser = 632.8 nm), f de brandpuntsafstand van de lens, en D de diameter van de 

lichtbundel. Dit principe is te zien in figuur 2.16. 
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D 

d 
2,44Àf 

D 

figuur 2.16. minimale spotgrootte van een laserbtmdel met een homogene intensi
teits-verdeling. 

Omdat de laser in de TEM00-mode werkt, ontstaat er een Gaussich intensiteitsprofiel van 

de laserbundeL Het focusseren tot een spot is te zien in figuur 2.17. 

~dt/e 

figuur 2.17. minimale spotgrootte van een laserbundel met een Gauf3isch intensi
teits-profiel. 

Als begrenzing van de bundel wordt de positie genomen waar geldt dat de intensiteit is 

afgenomen tot 1/e2 maal de maximale waarde van de intensiteit. 

Voor de minimale spot-diameter geldt nu: 

dI _1,27Àf 
? Dt 

? 

(2.2) 

Deze afleiding is onder andere te vinden in de Spindier & Hoyer katalogus (zie literatuur

lijst). In fonnule 2.13 betekend de index l/e2 de diameter waar de bundel nog maar 1/e2 

van z'n maximale intensiteit bezit. 
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In de laserinterferometer wordt de laserbundel-diameter groter gemaakt en afgestopt. Het 

intensiteits-protiel zal hierdoor Gaussisch worden met "afgekapte" randen. De minimale 

spot-diameter zal dan ergens liggen tussen die van formule 2.12 en formule 2.13: 

1,27/..f d 2,44/..f 
- -=--< < __ _ 

Dt D 
(2.3) 

?' 

In de opstelling is er sprake van twee verschillende spot-diameters. De meetspot wordt 

gevormd door een evenwijdige bundel op de focussing lens te werpen. deze spot zou dus 

in theorie moeten voldoen aan fonnule 2.14. Wanneer men de relevante gegevens invult 

dan geldt (in theorie) voor de meetspot 

2,5 j..lm < dmeet < 5 j..lm 

Hierbij is voor de diameter van de laserbundel 6 mm genomen. Dit is ongeveer de 

praktijk-situatie. 

Over de grootte van de referentie-spot bestaan evenals bij de beschrijving van de opstel

ling met paraxiale optica twee hypothesen. Berekend men de referentie-spot-diameter 

volgens hypothese 1 (zie hoofdstuk 2.2.4), dan treedt een situatie op zoals geschetst in 

figuur 2.18: 

< 
4m x2 c~ *0 micrometer 

figuur 2.18. Referentie-spot-grootte bij hypothese 1. 

Dit geeft een spot-diameter die gelijk is aan 30 j..lm: 

dref = 3 0 j..lm 
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Wordt hypothese 2 gevolgd, dan wordt de referentie-spot gevonnd door afbeelden van een 

evenwijdige bundel met een diameter van 1 mm. Dit zou volgens formule 2.3 een 

volgende referentie-spot-diameter geven: 

16 !llTI < d.·ef < 30 f . .Un 

Wanneer de weg wordt gevolgd van hypothese 2, dan ligt de verhouding tussen de meet 

en referentie-spot-diameter vast door de verhouding tussen de diameters van de meet- en 

referentiebundel ter plaatse van de focussing lens. Hiervoor geldt dus: 

Dit laatste is een belangrijk gegeven dat in hoofdstuk 2.2.6 zal worden gebruikt. 

Een analytische uitspraak over de spot-diameters doen is niet zo moeilijk. Hoe groot de 

spot's in werkelijkheid zijn, kan echter van veel factoren afhankelijk zijn. Een aantal 

factoren zijn: 

• kwaliteit van de optiek; 

• nauwkeurigheid van het focusseren; 

• nauwkeurigheid van het uitlijnen; 

• kwaliteit en intensiteitsprofiel van de laserbtmdel. 

Het zal daarom in de toekomst nodig zijn om de diameters van de referentie- en de meet

spot te bepalen. Twee mogelijke manieren om de diameters te bepalen worden nu verder 

uitgewerkt. 

De eerste manier is het scannen van de spot's met een kleine apertuur en een lichtgevoeli

ge sensor. Deze methode is grafisch weergeven in figuur 2.19. 

llpOt 
intenslteite
profiel 

kleine ·r 
I 

cemeten 
intensiteita
profiel 

d 

crote 
pinhole 

1 

T 

figuur 2.19. spot-intensiteits-protiel scannen met een pinhole. 

cemeten 
lntenaltelt.a
proflel 
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In figuur 2.20 zijn twee gevallen onderscheiden. 

Eerst is er gekeken naar het intensiteitsprotiel dat door de lichtgevoelige detector wordt 

gemeten wanneer de apertuur waannee gescand wordt significant kleiner is dan de kleine 
spot-diameter. In dit geval wordt het eigenlijke intensiteitsprotiel gescand, en kunnen de 

spot-diameters rechtstreeks worden afgelezen uit het intensiteitsprotieL 

Hierna is gekeken naar het intensiteitsprotiel dat wordt gescand wanneer de apertuur 

significant groter is dan de referentie-spot-diameter. Het intensiteitsprotiel dat nu gescand 
wordt komt niet meer overeen met het intensiteitsprotiel in de bundel, maar uit het profiel 

kunnen wel nog de spot-diameters afgeleid worden. Dit is te zien in figuur 2.20. 

Met een pinhole scannen heeft twee belangrijke nadelen: 

• Men weet niet of het pinhole precies in het brandvlak van de 

lens staat; 

• Men weet niet of men de scan precies door het centnun van 
het intensiteitsprotiel maakt. 

Een tweede mogelijke methode is het meten van een kleine stap met de opstelling. Aan de 

hand van het gemeten profiel kan een uitspraak worden gedaan over de beide spot

diameters. Dit idee is grafisch weergegeven in figuur 2.20. 

x 
(de stap laten 
bewegen onder 
de spots) 

Intensiteit d ... oet 

d 

figuur 2.20. Spotgrootte bepalen door het scannen van een stap. 

x 

Als eerste ondervindt de grote, referentie-spot, een gemiddelde hoogte-vergroting, 

waardoor de gemeten hoogte afneemt (bedenk dat het gemeten hoogteprofiel het verschil 

is tussen de gemiddelde hoogte van de meet- en referentie-spots). Dit gebeurt geleidelijk 

totdat de meetspot op de stap komt. Deze ondervindt veel sneller dezelfde hoogte

verandering, waardoor het signaal snel van negatief naar positief gaat. 
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Wanneer de hele meet-spot over de stap is wordt de gemiddelde hoogte van de referentie

spot weer geleidelijk gelijk aan de hoogte van de meetspot, waardoor de gemeten hoogte 

weer naar 0 gaat. Op deze wijze ontstaat het in fig 2.20 geschetste hoogteprofiel van de 

stap. Uit dit plaatje kunnen de beide spot-diameters gehaald worden, zoals in de figuur is 

aangegeven. 

De twee belangrijkste voordelen van deze methode zijn: 

• Bepaling van de spot-diameters gebeurt in de werkelijke meetsituatie, zodat automatisch 

de spot-groottes worden bepaald waarmee ook daadwerkelijk wordt gemeten. 

• De hoogte van de stap hoeft niet nauwkeurig bekend te zijn, deze is voor de bepaling 

van de spot-diameters niet relevant. De stap dient echter wel zo groot te zijn dat een 

meting ervan mogelijk is. Dit is in de grootte-orde van 50 tot 100 nm. 
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2.2.6. Filtergedrag van de meetmethode. 

Om een indruk te krijgen van het filtergedrag van de hoogte-profiel-meting met een 

referentie en een meetspot met verschillende grootte, is een ééndimensionaal model 

gemaakt, dat het scannen van een lijn-hoogte-profiel beschrijft met twee verschillend grote 

meetlijnen. Dit idee weergegeven in figuur 2.21. 

a 

x=x' _ _;:>=::> x 

figuur 2.21. Grafische voorstelling van het denkbeeldi
ge model. 

In figuur 2.21 is een hoogteprofiel getekend met de vorm: 

y=j(x) (2.4) 

De spot's worden hier voorgesteld als lijnen waarover een gemiddelde hoogte wordt 

waargenomen. De lijn met lengte a stelt de meetspot voor, de lijn met lengte b stelt de 

referentie-spot voor. 

De denkbeeldige laserintetferometer meet nu het verschil tussen de gemiddelden over de 

lijn met lengte a en de lijn met lengte b: 

x'+} x'+~b 

y'(x')=! J j(x)dx- ~ J j(t)dx 

x'-} x 1-~b 

(2.5) 

In fonnule 2.5 stelt y' (x') de hoogte voor die de laserintelf erometer signaleert op een 

positie x' die de plaats van beide meetlijnen beschrijft op het gegeven hoogteprofieL (Het 

midden van de meetlijnen valt natuurlijk steeds samen.) 
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Als in formule 2.5 een sinus-vormig profiel wordt gebruikt met de wiskundige vorm: 

(2.6) 

dan geldt voor het gescande profiel: 

y'{t') =C1sin(2:rr:fx') *fsinc(:rr:fa) -sinc(:rr:jb)} (2.7) 

De afleiding hiervan is te zien in bijlage 11. 

In formule 2. 7 is te zien dat in dit speciale geval precies het originele profiel wordt 

gemeten, vermenigvuldigd met een correctie, zeg filterfactor die alleen afhankelijk is van 

de frequentie van de oppervlakte-structuur en de beide spotdiameters. De filterfunctie is 

dus in dit speciale geval: 

X(j ,a,b) =fsinc(:rr:fa) -sinc(:rr:jb )} (2.8) 

Aan de hand van formule 2.8 kan een uitspraak worden gedaan welke regelmatige 

oppervlakte-structuren met welke "spot-diameters" (eigenlijk lengte van de denkbeeldige 

meetlijnen) juist kunnen worden gemeten, en kan er een uitspraak worden gedaan over de 

optredende fouten. Men moet echter bedenken dat het hier nog steeds het eenvoudige 

model betreft, en dat voor het werkelijke 3-dimensionale geval, met ronde spot's, een 

numerieke rekenmethode zal moeten worden ontwikkeld, om tot dezelfde uitspraken te 

kunnen komen. 

De filterfunctie kan worden uitgezet in een genonneerd diagram, waarin voor verschillende 

verhoudingen van a/b (kleine spotdiameter I grote spotdiameter), de waarde van de filter

functie kan worden afgelezen als functie van f*b, of 'A/b. 

Op deze manier ontstaan twee diagrammen met dimensielose variabelen, waaruit voor elke 

waarde van f of À, a en b de waarde van de filterfunctie kan worden gehaald. 

Figuur 2.22a. toont het gedrag van de filterfunctie als functie van de relatieve frequentie 

van het oppervlak, f*b, voor verschillende waarden van a/b. 

Figuur 2.22b. toont het gedrag van de filterfunctie als functie van de relatieve golflengte 

van het oppervlak, f.../b, voor verschillende waarden van a/b. 

Als voorbeeld kan in figuur 2.22a de waarde van de filterfunctie worden afgelezen voor a 

= 5 f1lll , b = 50 f1lll en f = 1/10 !lffi-1 

Deze bepaling is in de grafiek weergegeven, en levert met de parameters a/b = 0,1 en f*b 

= 5 een waarde voor Chi op die gelijk is aan 0,6. 
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figuur 2.22a. filterrunetie als functie van de frequentie 
van de oppervlaktestructuur, a en b . 
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figuur 2.22b. Filterfunctie als functie van a, b en de 
golflengte van het oppervlakteprofieL 
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Met behulp van de spot-diameters zoal die in hoofdstuk 2.2.5. zijn berekend, kan nu een 

specifiek diagram worden gemaakt, waarin de waarde van de filterfunctie staat als functie 

van f*b. 
Deze grafiek is te zien in figuur 2.23, en geld voor spot-diameters van resp. 5 en 30 ~· 

Dit zijn mogelijke waarden van de spot-diameters, en er is voldaan aan ~~ee/d,.er = 1/6. 
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figuur 2.23. Specifieke filterfunctie voor a/b = 1/6. 

Uit figuur 2.23 kan worden geconcludeerd dat de meting slechts voor een klein golflengte

gebied een juist beeld geeft. 

Met deze eendimensionale beschouwing kan een beeld worden verkregen van de proble

men die optreden bij het meten van oppervlakte-profielen, maar er kan geen kwantitatieve 

uitspraak worden gedaan, over de fouten die optreden bij het scannen van een profiel. Om 

wel een juiste uitspraak te kunnen doen, is zoals eerder vermeld, een numerieke aanpak 

met 3-dimensionale oppervlakken, en ronde spots nodig. 
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3. RESULTATEN. 

3.1. De proefopstelling. 

De hele opstelling is gebouwd uit onderdelen die in het laboratorium aanwezig waren. 

Zoals in de theorie beschreven staat, is de dubbelbrekende lens afkomstig van het N.P.L. 

in Engeland (zie bijlage 1). 

In figuur 3.1 staan twee foto's van de opstelling. Figuur 3.1a toont de laserinterferometer 

met de dubbelbrekende lens. 

Figuur 3.1b toont de rest van de opstelling, de focussing lens, het verplaatsingsmecha
nisme, het uitleesgedeelte van de laserinterferometer, en de computer. De focussing lens is 

ongeveer 4 meter verwijderd van de dubbelbrekende lens. 

figuur 3.1a. laser met dubbelbrekende lens. 
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figuur 3.1b. "de rest van de opstelling". 

Het scannen van een hoogte-profiel gebem1 zoals in hoofdstuk 2.2.2. is beschreven. Met 

behulp van een computer-programma kan een grafische voorstelling worden gemaakt van 

het gemeten profiel. Het programma is kort beschreven in bijlage III. 

Het inbrengen van een oppervlak in de opstelling gebeurt als volgt: 

• De focussing lens wordt weggehaald, en het oppervlak wordt houder gezet. 

• Het oppervlak wordt nu zodanig uitgericht dat de bundel van de laser weer precies 

in zichzelf teruggekaatst wordt. 

• De optiek wordt in de lichtweg gebracht, en uitgericht. Het uitlijnen gebeurt zoals 

te zien is in figuur 3.2. In de lenshouder wordt aan de kant van die het verste 

verwijderd van het oppervlak is, een pinhole gezet, en aan de kant van de focus

sing lens een assenkn1is, dat precies in lijn is met de pinhole. De optiek kan nu in 

focus worden gezet, door de laserbundel door het pinhole op het assenkruis te laten 

schijnen, en in het midden uit te richten. De pinhole en het assenkruis kunnen nu 

weer verwijderd worden. 
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figuur 3.2. Uitlijnen van de focussing lens. 

• Tenslotte dient het oppervlak precies in focus gezet te worden. Dit kan worden 

gedaan door het oppervlak zo dicht als mogelijk bij de lens te zetten, zodat er nog 

een goede signaalsterkte op de laser-intetierometer aanwezig is. 
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3.2 Meet resultaten. 

De meetmethode zou ongevoelig moeten zijn voor kleine verplaatsingen van het te meten 

oppervlak in hoogte-richting, dus loodrecht op de scan-richting. Om dit te controleren is 

het oppervlak in het focusgebied van de lens, in hoogte-richting verplaatst, en de verande

ring van de hoogte die de laserinterferometer aangeeft, gemeten. 

Door het oppervlak over 50 +/- 5 11m te verplaatsen, verandert de uitlezing van de laser ca. 

250 +/- 10 nm. De trillingsgevoeligheid van de opstelling ligt dus in de grootte-orde van: 

M 
laser =5x1Q-3 (3.1) 

t:Jzwertelijt 

Alle hoogte-profiel-metingen zijn gedaan aan een spiegelend aluminium oppervlak, dat met 

een diamantbeitel is vervaardigd. 

De bewerkingslijnen zijn vrijwel evenwijdig daar het oppervlak tijdens het draaien op een 

grote schijf, uit het midden van de spindel van de bewerkingsmachine heeft gezeten. 

Als eerste zijn 5 identieke metingen gedaan om de reproduceerbaarheid van de meetme

thode te testen. De resultaten van de 5 metingen zijn in één figuur, figuur 3.3 weergege

ven. 
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Bij figuur 3.3 dient te worden opgemerkt dat de software voor elke meting de laser 

"reset", en dat daarom alle profielen om hun gemiddelde, horizontale lijn zijn gelegd. Op 

deze wijze worden de invloeden van het resetten geminimaliseerd, maar kunnen drift- en 

hysterese-effecten niet worden waargenomen. 

Als tweede is steeds hetzelfde profiel gemeten op verschillende plaatsen in het focusge

bied. Hierbij wordt aangenomen dat de positie 0 11m overeenkomt met de situatie dat de 

lens zo dicht mogelijk bij het oppervlak staat, en er nog een meting mogelijk is. Een 

positieve positie komt dan overeen met een langere afstand van lens tot oppervlak. Er zijn 

in het focusgebied in totaal 5 metingen gedaan, en de gemeten profielen zijn in bijlage IV 

geplaatst. Ook is voor de 5 focusposities de ruis van het signaal gemeten. Dit is gedaan 

door een meting van ca. 30 seconden te doen zonder het oppervlak te verplaatsen. Deze 

metingen staan ook in bijlage IV. 

Een goede maat voor de onderlinge vergelijking verschillende methodes is de Ra waarde 

van het gemeten signaal. De Ra waarde is het gemiddeld van het "gelijkgerichte" profiel. 

In figuur 3.4a is de R. waarde van het gemeten profiel gezet als functie van de positie in 

het focus-gebied. 

In figuur 3.4b is de R. waarde van de ntis uitgezet als functie van de focus-positie. 
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figuur 3.4a. R. van het gemeten profiel als functie van 
de focuspositie. 

30 



~ 0.9 
e 
0 

!ä 0.8 .s 
-~ 
2 

0.7 ., 
""' c 
~ ., 0.6 
~ 
~ 

Q! 0.5 

0.4 

0.3 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 

Positie in het focusgeilied (micrometer) 

figuur 3.4b. Ra waarde van de ruis als functie van de 
focuspositie 

31 



3.3 Referentie metingen. 

Om een uitspraak te kunnen doen over de meet gegevens uit hoofdstuk 3.2 is het hoogte

profiel op het aluminium plaatje gemeten met de Perthometer van Perthen. Dit is een 

oppervlakte-profiel-meter die een diamanten naald over het oppervlak beweegt, en de 

hoogte registreert. De radius van de taster is ongeveer 3,6 ~-tm. zodat het te meten profiel, 

met een periode van ca. 22 ~-tm juist, zonder fout kan worden gemeten. Een representatieve 

scan is weergegeven in figuur 3.5. Deze scan is natuurlijk niet exact op dezelfde plaats 

genomen als de optische meting. 

HOOGTE ALS FUNCTIE VAN DE LATERALE PLAATS 

40 50 60 70 80 90 100 

X-POSITIE IN 1\-IICROlVIETERS 

figuur 3.5. referentie meting met de Perthometer. 

In bijlage V zijn een drietal scans, op verschillende plaatsen gemaakt, gezet. Hier staat 

tevens een scan die is opgenomen zonder dat het vomwerp bewoog, en dus een maat is 

voor de ruis. De ruis is ca. +/- 5nm en ligt dus in de grootte-orde van de ruis bij de 

lasermeting. De omgeving moet dan wel perfect mstig zijn ,want lopen, hard praten of het 

dichtslaan van een deur ntïneren de metingen. De optische methode met de dubbelbreken

de lens is voor dit soort invloeden ongevoelig. 

De gemiddelde Ra waarde van de drie gemeten profielen is: 

Ra.rer.gemiddeld = 21,3 nm 
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3.4 Vergelijking van meet-resultaten met referentie-metingen. 

Wanneer de Ra waarde van de referentie-metingen wordt vergeleken met de R
3 

waarden 

van de scans door het focusgebied, dan licht de eerste scan, op afstand 0 ~ het dichtst in 

de buurt van de Ra van de referentie-meting. (focus-afstand 0 f.!m wil zeggen dat de 

afstand van het oppervlak tot de lens minimaal is.) 

Figuur 3.6a (z.o.z.) toont de meting met de dubbelbrekende lens op de focus positie 0 ~· 

Figuur 3.6b (z.o.z.) toont een representatieve referentie-meting met de Perthometer. 

In de figuren 3.6a en 3.6b is duidelijk de gelijke golflengte van het profiel te herkennen, 

deze is in beide gevallen ca. 22 flm, en komt goed met elkaar overeen. 

Wanneer men de Ra waarde van beide signalen bekijkt, dan ligt de waarde van de 

dubbelbrekende lens-methode iets lager: 

Ra,opt = 16,3 nm Ra,rer,gemmictctclct = 21,3 nm 

Verder valt op dat het profiel dat met de Peethometer veel "grilliger" van vorm is dan de 

optische meting. 

Een verklaring hiervoor kunnen trillingen uit de omgeving zijn, die doordringen in de 

Perthometer. 

Er kan ook iets heel anders aan de hand zijn. Wanneer de spot-diameters van meet en 

referentie-spot in elkaars buurt liggen wordt alleen in een relatief nauw frequentie-gebied 

gemeten, 

waarbij de maximale gevoeligheid van de optische meetmethode in het eendimensionale 

model ligt waar de golflengte van het te meten profiel ongeveer gelijk is aan de referentie

spot -grootte. 

De theoretische beschouwingen uit hoofdstuk 2.2.5 zeggen dat de referentie-spot-diameter 

ligt tussen 16 en 30 flm. In dit gebied ligt ook de periode van het te meten profiel (22 

~). 

Hierdoor kan de optische meting het profiel met de periode van 22 flm "goed zien maar 

worden kleinere fluctuaties op het profiel niet gezien. Het profiel zou hierdoor gladder 

gemeten kunnen worden dan het in werkelijkheid is. 

Dit illustreert het gevaar van de meetmethode. 
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4. KRITISCHE BESCHOUWING VAN DE METHODE, EN AANBEVELINGEN 

VOOR EEN VERVOLGTRAJECT 

4.1 Foutendiscussie 

Om een beeld te schetsen van de fouten die met deze methode kunnen worden gemaakt, is 

een tweedeling gemaakt in meetfouten c.q. onnauwkeurigheden van de gebruikte appara

tuur, en fouten die door de meetmethode worden geïntroduceerd. 

Als fouten en onnauwkeurigheden van de apparatuur, kunnen worden genoemd: 

• Ruis op de uitlezing van de laser; 

• Drift van de uitlezing van de laser; 

• Fouten door brekingsindexverschillen; 

• Niet lineaire effecten van de laser. 

In de praktijk blijkt de ruis op het signaal van de laser ca. +/- 5 nm te bedragen. De ruis 

lijkt stochastisch van vorm, en zou door een middeling over een tijdsinterval sterk 

venninderd kunnen worden. 

Tijdens het meten zijn geen drift-effecten waargenomen, deze effecten zijn significant 

trager dan een meting van een oppervlak. 

De fouten die gemaakt worden door brekingsindexverschillen zijn minimaal. De beide 

polarisatie-richtingen blijven voortdurend samenvallen, en ondervinden dus dezelfde 

brekingsindex-variaties. Alleen op de plaats van het oppervlak is tussen de beide bundels 

een klein optisch weglengte-verschil, zodat alleen op deze plaats fluctuaties in de 

brekingsindex gezien worden. Hierdoor wordt de relatieve fout in de meting ten gevolge 

van brekingsindex-fluctuaties: 

Mlaserl =~ 
hLASER n n 

(4.1) 

Hierin is h1aser de waarde van de hoogte die de laser meet. De fluctuatie's in de brekingsin

dex zijn dusdanig laag dat de fout die hierdoor geïntroduceerd wordt, lager is dan de 

optredende ruis en niet lineaire effecten. 

Niet-lineaire effecten ontstaan in de laser-interferometer wa~meer er zeer kleine verplaat

singen worden gemeten. Door afwijkingen in de optiek, en de polarisatie-toestanden van 

de laserbundel, wijkt de verplaatsing die de laser-interferometer detecteert, periodiek af 

van de werkelijke verplaatsing. Dit kan het beste grafisch worden weergegeven, zie figuur 

4.1 
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figuur 4.1. niet-lineaire effecten. 

Bij commerciële laser-interferometer-systemen ligt de afwijking in de grootte-orde van +/-
5 nm, en ligt dus in dezelfde grootte-orde al de ruis op de metingen. 

Voor niet-lineaire effecten kan niet worden gecorrigeerd, omdat men niet in staat is een 

absolute meting te doen, maar altijd een nulpunt moet kiezen. Hierdoor is niet bekend op 

welke plaat in het "afwijkingsgebied" men zich bevindt, en kan men dus niet corrigeren. 

Fouten die inherent zijn aan de methode: 

• Hoogteveranderingen van het te scannen oppervlak; 

• Fouten door het filtergedrag van de opstelling. 

Uit hoofdstuk 3.2 volgt dat de opstelling relatief ongevoelig is voor hoogte-veranderingen 

van het te scannen oppervlak: 

M 
laser =SxlQ-3 (4.2) 

/lhwerkelijt 

Wanneer wordt gesteld dat de hoogte-verandering een fout mag geven die in dezelfde 

grootte orde ligt als de ruis op het systeem, dan mag de amplitude van een trilling van het 

oppervlak, of de speling op de geleiding gelijk zijn aan +/- 1 ~-tm. 
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De belangrijkste fout, die systematisch, en inherent aan de methode is, wordt gemaakt 

door het filtergedrag van de meetmethode. Deze fout ontstaat doordat oppervlakte 

structuren met verschillende periodiciteit verschillend worden gemeten. Periodieke 

oppervlakte-structuren met een kleinere periodiciteit dan de grootte van de meet-spot 

worden niet gemeten, periodieke oppervlakte-structuren met een grotere periodiciteit dan 

de grootte van de referentie-spot worden ook niet gemeten. 

Hierbij is nog niet eens gekeken naar random-profielen, of profielen die meer frequentie

componenten bevatten. 

Hierdoor introduceert de meetmethode een vonnfout, met de methode kan een profiel 

worden gemeten dat qua vorm afwijkt van het werkelijke profiel. 

In hoofdstuk 2.2.6 is een model afgeleid met eendimensionale spots (lijnen) dat een beetje 

duidelijkheid geeft over de optredende problemen. 

Om een juiste uitspraak te kunnen doen over het gedrag van het meetprincipe, zou een 

numerieke methode ontwikkeld moeten worden, waarbij met tweedimensionale spots over 

een denkbeeldig 3D oppervlak wordt gescand. 
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4.2 Bruikbaarheid van de meetmethode. 

De methode is zondenneer geschikt om oppervlakte-profielen te scannen van spiegelende 

oppervlakken die een bekende periodiciteit hebben. Welke periodiciteiten de meetmethode 

aankan, hangt primair af van de spot-grootte van referentie- en meet-spot. 

De eis dat de oppervlakken goed dienen te spiegelen, maakt de methode alleen geschikt 

om profielen te meten die een maximale amplitude hebben die beneden de golflengte van 

het licht liggen. 

Welke oppervlakken, welke profielen kunnen worden gemeten dient verder onderzocht te 

worden. 

Verder moet men zich afvragen of de methode zondenneer geschikt is om oppervlakken 

te bekijken waar men geen voorkennis over bezit. 
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4.3. Aanbevelingen voor een vervolgtraj eet. 

Zoals uit het verhaal blijkt, is het in eerste instantie noodzaak om de spot-diameters te 

bepalen. Dit kan gebeuren met de in hoofdstuk 2.2.5. aangegeven principes. 

Daarnaast is het van belang een beschouwing van het filter-gedrag van de methode te doen 

voor "echte" 3D oppervlakken met ronde spots. Deze beschouwing kan in praktijk 

geverifieerd worden door bekende, standaard-oppervlakken te scannen, en numeriek te 

berekenen. 

Verder kan worden onderzocht welke oppervlakken kunnen worden gemeten, welke 

maximale ruwheden meetbaar zijn. 

Wanneer al deze zaken zijn onderzocht kan een uitspraak worden gedaan over het nut van 

de meetmethode, en kan worden besloten al dan niet verder te gaan met de ontwikkeling 

van het meetprincipe. 

Als het meetprincipe verder wordt ontwikkeld, kan de afstand van de dubbelbrekende lens 

tot de focussing lens worden verkleind door een spiegel-array te gebruiken. Dit is 

schematisch weergeven in figuur 4.2. 

spiegel 

> 

figuur 4.2. Spiegel-array. 
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5. CONCLUSIE 

Uit de resultaten kan worden geconcludeerd dat het theoretische meetprincipe in praktijk te 

realiseren is. 

De opstelling is vrijwel trillings-ongevoelig, en ongevoelig voor fluctuaties van de 

brekingsindex van de lucht. 

Door het filtergedrag van de meet-methode kan de meting een onjuist oppervlakte-profiel 

weergeven. 

Of de methode het juiste oppervlakte-profiel weergeeft hangt af van de verhouding tussen 

de grootte van de meet- en referentie-spot, en van de vorm van het oppervlak dat bekeken 

wordt. 

Het dus van belang de grootte van de meet- en referentie-spot te bepalen, en een numeriek 

model op te zetten, dat het meten van verschillende 3D-oppervlakken kan simuleren. Op 

deze manier kan een betere indruk worden gekregen over de bruikbaarheid van de 

methode. 

De eis dat het te meten oppervlak spiegelend is, betekent dat alleen oppervlakken kunnen 

worden bekeken die optisch glad zijn. De amplitude van de oppervlakte-ruwheid moet dus 

kleiner zijn dan de golflengte van het gebmikte licht. 

Over de bruikbaarheid van de meetmethode kan geen eenduidige uitspraak worden gedaan. 

Het grootste gevaar van de methode ligt in het filtergedrag van het meetprincipe. Door het 

filtergedrag kan de vonn van een profiel anders worden geïnterpreteerd dan het in 

werkelijkheid is. Het is daarom de vraag of het mogelijk is om oppervlakken te scannen 

waarvan geen voorkennis aanwezig is. 
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BIJLAGE I. 

Ontwerp van dubbelbrekende lens 

Tijdens de afstudeerperiode is een ontwerp gemaakt van een dubbelbrekende lens. Tevens 

is een mondelinge offerte gevraagd over dubbelbrekend materiaal. 

Het ontworpen dubbelbrekende element heeft voor één polarisatie-richting een focuslengte 

van -50 cm, en voor de andere polarisatie-richting geen focuspunt, laat de bundel ongehin

derd door. Het element is ontworpen voor gebruik in de standaard-vattingen van Spindier 

& Hoyer. Onderstaande schets toont het ontwerp. De Anisotropie-as van het dubbelbreken

de materiaal valt samen met de as van de lens. 

1/-N)XI T R<-p; G- ~~ 
, '11 t'tf'l C./H.C I ST 

Calciet: 

Glas: 

no = 1,6584 

ne = 1,4864 
n' = 1,4~ 

e-golffronten worden ongehinderd doorgelaten. 

I 

~ 

Uit de lenzenmakersformule volgt dat de brandpuntsafstand voor de a-golffronten gelijk is 

aan -500 mm 

Er is een mondelinge offerte aangevraagd over het dubbelbrekende materiaal. Dit is 

gedaan bij de finna Fairlight (importeur van Oriel producten), bij Dhr Filius, telefoonnr. 

010-42064444. 

Het materiaal is een schijf calciet met een diameter van 25 mm en een dikte van 10 mm. 

De anisotropie-as valt samen met de as van het plaatje. De kosten van het plaatje zijn ca. 

f11500,-. 
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BIJLAGE 11. 

Berekening van de filter-functie. 

x'+!a r'- .
1 

b 2 . .". 

c, I C1 1-=- sin(2xjt)dx-_ sin(2xj)d.x 
a ' b I 

x'-_a r'-. b 2 . "'! 

1 I , I b 
x +""'1a x+ 

cos(2xfx) f _ _s_[ _ cos(2xjx) ]7 

2Jt/ x'- I a b 2Jtf r'- I b 
"'! . "'! 

c 1 1 
=-'-{-cos(2xf(r 1---Cl)) +cos(2xf(r' +--Cl))}-

2Jtfa 2 2 

c, 1 1 
__ {-COS (2Jt j(x 1- -b)) +COS (2Jt j(t 1 + -b))} 
2Jtjb 2 2 

=_5__{2sin(2xjr 1)sin(2xj-2.a)} +_5__{2sin(2Jtjb )sin(2Jtf·2.b)} 
2Jtja 2 2Jtjb 2 
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C . (2 .r, ') 1 sin(Jtja) sin(Jtjb)} = 1sm Jt1 x ï 
Jtja Jtjb 

=>Xif,a,b) ={ sin(Jtja) sin(Jtjb) }dsinc(Jtja) -sinc(Jtjb)} 
Jtja Jtjb 
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BIJLAGE 111. 

Beschrijving van de geschreven software. 

Om metingen met de laserinterferometer te kmmen uitvoeren en met de PC te verwerken 

is een matlab programma geschreven. 

Om het programma te rutmen dient het het programma ra.m en laserint.exe in een 

directory te worden gezet. (Wanneer er bij dit verslag een diskette is, dan staan de 

programma's op deze diskette). Hierna dient vanuit de directory waarin de programma's 

staan matlab te worden gestart. Typ vervolgens "ra <return> en het programma start met 

een menu: 

HUIDIGE FILE: GEEN FILE 

0) STOPPEN ........................... . 

1) DATA VAN LASERINT INLEZEN .......... . 

EN BEWERKEN 

2) BEWERKTE DATAFILE INLEZEN .......... . 

3) NIEUWE PLOT MAKEN .................. . 

4) HUIDIGE DATA IN VORIGE PLOT ZETTEN .. 

5) METING DOEN MET LASERINT .......... .. 

6) BEWERKTE DATA NAAR SCHIJF SCHRIJVEN. 

7) RUWHEIDSWAARDEN Ra EN Rq BEPALEN .... 

MAAK UW KEUZE ........................ .. 

Om een meting uit te voeren drukt men op optie 5. Hierdoor wordt het programma 

laserint.exe gestart, en kan de data-aquisitie beginnen. Laserint kan gedtopt worden door 

op 'e' te drukken. Om de resolutie van de laser optimaal te gebruiken, moet de laser in de 

stand "straightness short" staan met een resolutie 5. Het programma ra.m rekent de waarde 

die op de uitleesunit verschijnt om naar nanomters. 

Maak nu met het programma laserint.exe een datafile aan met de extensie .dta. Wanneer 

de meting afgerond is, komt men weer in het menu terecht, en kan men de .dta file met 
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optie 1 verwerken. Bij deze optie dient de begin en eindwaarde van de verplaatsing van 

het verplaatsingsmechanisme te worden ingegeven. Eenmaal verwerkt, kunnen de 

•gegevens worden opgeslagen, geplot, en kunnen de Ra en Rq waarden worden berekend. 

De listing van het matlab programma: 

clc; 

filenaam = 'GEEN FILE'; 

keuze = 1; 

while (keuze -=0); 

clc; 

eval([disp([' HUIDIGE FILE: ',filenaam])]); 

disp("); 

disp(' 0. STOPPEN .................................. '); 

disp("); 

disp(' 1. DATAFILE VAN LASERINT INLEZEN ........... .'); 

disp(' EN BEWERKEN'); 

disp("); 

disp(' 2. BEWERKTE DATAFILE INLEZEN ............... .'); 

disp("); 

disp(' 3. NIEUWE PLOT MAKEN ....................... .'); 
disp("); 

disp(' 4. HUIDIGE DATA IN VORIGE PLOT ZETTEN ...... .'); 
disp("); 

disp(' 5. METING DOEN MET LASERINT ................. '); 
disp("); 

disp(' 6. BEWERKTE DATA NAAR SCHIJF SCHRIJVEN ...... '); 

disp(''); 

disp(' 7. RUWHEIDSWAARDEN Ra en Rq BEPALEN ....... .'); 
disp(''); 

keuze =input(' MAAK UW KEUZE ........................ .'); 

clc; 

if (keuze == 1); 

disp('ONDERSTAANDE FILES KUNNEN WORDEN INGELEZEN .... .'); 
disp(' '); 

disp(' '); 

dir *.dta; 
disp('') 

disp(' ') 

clear; 
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keuze= 1; 
filenaam = input('GEEF DE FILENAAM ZONDER EXTENSIE ............. .','s'); 

clc; 

eval(['load ',filenaam,' .dta; ']); 

xmin = input(' geef de start-x-waarde van de oriel (micrometers)... '); 

xmax = input('geef de eind-x-waarde van de oriel (micrometers)... '); 

eval(['x = ',filenaam,' (:,1); ']); 

eval(['y = ',filenaam,'(:,2);']); 

eval([' [lengte,q] = size(' ,filenaam,');']); 

cl = (xmax - xmin)/(x(lengte,l) - x(l,l)); 

c2 = xmin - x(l,l); 

c3 = 1000000/36; 

xl = cl*x; 
x2 = xl + c2; 

yl = c3*y; 
c4 = mean(yl); 

y2 = yl - c4; 
elseif (keuze = = 2); 

clc; 

disp('ONDERSTAANDE FILES KUNNEN WORDEN INGELEZEN .... .'); 
disp(' '); 

disp("); 

dir *.bkd; 
disp("); 

disp(' '); 

clear; 

keuze = 2; 

filenaam = input('GEEF DE FILENAAM ZONDER EXTENSIE ............. .','s'); 

eval(['load ',filenaam,' .bkd; ']); 

eval(['[lengte,q] = size( ',filenaam,');']); 

eval(['x2 = ',filenaam,'(:,l);']); 

eval(['y2 = ',filenaam,'(:,2);']); 

clc; 

elseif (keuze = = 3); 

hold off; 

clg; 
plot(x2(:,1),y2(:,1)); 

title(' HOOGTE ALS FUNCTIE VAN DE LATERALE PLAATS'); 

xlabel('X-POSITIE IN MICROMETERS'); 

ylabel('HOOGTE IN NANOMETERS'); 
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hold on; 

pause(-1); 

elseif (keuze == 4); 

plot(x2(:,1) ,y2(:,1)); 

title(' HOOGTE ALS FUNCTIE VAN DE LATERALE PLAATS '); 

xlabel('X-POSITIE IN MICROMETERS'); 

ylabel('HOOGTE IN NANOMETERS'); 

pause(-1); 

hold on; 

elseif (keuze == 5); 

clc; 

!laserint; 

elseif (keuze = = 6); 

eval([filenaam,' = [x2,y2]; ']); 

eval(['save ',filenaam, '.bkd']); 

elseif (keuze = = 7); 

clc; 

disp('BEREKENING UITVOEREN DUURT EVEN ............. '); 

y3 = abs(y2); 

deeloppervlak = 0; 

somoppervlak = 0; 

totaaloppervlak = 0; 

for teller= 1:(1engte-1); 

deeloppervlak = 0.5 * (x2((teller + 1),1) - (x2(teller,l))) * (y3(teller,1) + y3((teller 

+ 1),1)); 

totaaloppervlak = somoppervlak + deeloppervlak; 

somoppervlak = totaaloppervlak; 

end; 

Ra = totaaloppervlak I (x2(lengte,1) - x2(1,1)); 

for teller = 1:lengte; 

y3(teller,l) = (y2(teller,l))A2; 

end; 

deeloppervlak = 0; 

somoppervlak = 0; 

totaaloppervlak = 0; 

for teller = 1:(lengte-1); 

deeloppervlak = 0.5 * (x2((teller + 1),1) - (x2(teller,l))) * (y3(teller,1) + y3((teller 

+ 1),1)); 

totaaloppervlak = somoppervlak + deeloppervlak; 
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somoppervlak = totaaloppervlak; 

end; 

Rqkwadr = totaaloppervlak I (x2(lengte,l) - x2(1,1)); 

Rq = sqrt(Rqkwadr); 

clc; 

Ra 

Rq 

pause(-1); 

clc; 

end; 

end; 
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BIJLAGE IV. 

Oppervlakte-profiel en ruis-metingen als functie van de focuspositie. 
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Focuspositie = 20 fliTI 
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Focuspositie = 40 ~m 
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Focuspositie = 60 f..UTI 
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Focuspositie = 80 !J-ITI 
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BIJLAGE V. 

Referentie-metingen 
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HOOGTE ALS FUNCTIE VAN DE LATERALE PLAATS 
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BIJLAGE VI. 

Engelse samenvatting van het verslag. 

English Summary 
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With the increasing capabilities of mechanica! precision turning machines it is possible to 
produce surfaces of optica! quality with a surface-roughness smaller than 1 flm. 
With conventional mechanica! stylus it is very dif.ficult to test these surfaces. Because the 
surface is actually touched, it can be damaged (scratched). An other problem with 
mechanica! methods is that the enviromental pertubations (e.g. vibrations) and the 
clearance in hearings and slide-ways can cause errors that are much greater than the 

roughness that has to be measured. 
Under supervision of Ing K Struik and prof P. Schellekens, professor in the field of 
precision engineering at the University of Technology Eindhoven, an optica! methad for 
scanning surface roughness with a conventional laser-interferometer system and a 
birefringent lens has been developed. 
The system is develloped for own purposes only, and is based on publications of M 
Downs and his colleques* 
The final goal was to achieve an optica! test-methad for suifaces of optica! quality, with a 
height resolution of approximately 5 to 10 nm and a lateral resolotion of a few micro
meters 

Theory of measurement 

The principle of measurement is based on a birefringent optical system. The characteristic 

principle of the used birefringent optical system is, that it has two focal points, correspon
ding to two ortogonal planes of vibration of the entering light. This principle is shown in 

figure 1. 

ORTHOGONAL PLANES OF 
VIBRATION OF THE LIGHT 

DIFFERENT FOCUS-POINTS 

figure 1. Principle of the birefringent 
optical system. 

When the surface under examination is placed in the optica! system, in one of the focal 

planes, light of one polarisation is reflected from an area corresponding to the resolution 

* M.J. Downs, W.H. McGivem, H.J. Ferguson. Division of Mechanica! and Optica! Metrology 
National Physics Laboratory, Queens Road, Teddington, Middlesex TW 11 OLW, UK 57 



limit of the optica! system. This area is called the measuring-spot. Light of the other 

polarisation however, is slightly out of focus, and is reflected from a larger area. This area 

is called the reference-spot. The small measuring-spot and the larger reierenee-spot can he 

seen in figure 2. 

LASER BEAM 

SURFACE UNDER 
EXAMINATION 

figure 2. Basic optica! 
measuring
principle 

To actually measure profiles with the optica! system described above, one needs a light

souree and a detecting system, which can determine phase-changes between the light 

reflected from the reierenee and measuring-spot. Once this is achieved, it is possible to 

scan the roughness-profile of a surface, by rnaving the surface under the optica! system, 

and recording the measured phase-differences. The basic idea of the methad is, that the 

measuring-spot actually follows the profile, while the reference-spot, integrates, and levels 

out. This means that the measured phase-difference represents the height of the measuring

spot, according to the average height of the reference spot. 

A conventional laser-interferometer system (e.g. Hewlett-Packard 5500 series) suits 

perfectly to the demands. The laser-system sends out a laser beam, consisting of two 

frequency components (due to Zeeman effect), with orthogonal planes of vibration, and 

can detect changes in path-length between the two frequency-components, after they are 

reflected back into the detecting-system of the laser-interferometer. The resolution of the 

laser-interferometer system is about 0,3 nm. 

Because the laser-interferometer-system has the possibility of receiving the reflected beam 

in the same path as the send out beam, the methad can he simply achieved by placing the 

optica! system in front of the laserhead of the laser-interferometer system. 

The actual set up of the methad is shown in figure 3. That the methad actually could he 

tested was due to prof. M. Downs, from the National Physics Laboratory, Sussex, 

England, whowas so kind to give us a birefringent lens. 

58 



laser 

I 
LZZZZ7 

laser-readin 
unit 
figure 3. 

g 

4m 

birefringent 
lens 

A 

ll 
V 

f=4m,f="' 

1---
~hu0vl 
computer 

Actual set-up of the method. 
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displacement system 

To understand the measurement-principle and its limitations, a simple mathematica! model 

is develloped. This model describes the scanning of a virtual, one-dimensional height

profile with a reference-line and a measuring-line. This is the simplified model of the 

measuring-technique, and is shown in figure 4. 

figure 4. 

a 

=f(x) 

x=x' --=>:::..x 

Graphical representation of the measuring
model 

Figure 4 shows a mathematica! height-profile, described by: 

y=j(x) (1) 

In this formula y represems the height of the profile at a position x. f(x) may be any 

mathematica! function that describes the height-profile. 
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The virtual method consists of substracting the average height of the reference-line, with 
length b, from the average height of the measuring line, with length a. Both lines are 

shown in figure 4. 
To really scan the profile, the position of the lines must be known. The places of the lines 

are described by x'. 

The virtual signal on the laser-interferometer system measures the average height of the 
measuring-line in accordance to the average height of the reference-line. When this height 

difference is called y' , it can be calculated as a function of x', which will give the lateral 

position of the two lines in the virtual profile: 

.x'•} .x'+~ 

y'(x')=~ J j(x)dx-~ J j(x)dx 
a 1 b 1 

.x'--.jl .x'- .. ,l 

(2) 

Now it is usefull to look at the special case, in wich the profile is described by a pure 
sine-function: 

(3) 

Now it is possible to calculate y'(x'): 

y'(x')=C
1
sin(2:rcfx') *fsinc(:rcja) -sinc(:rcjb)} (4) 

In this special case one can notice that the original profile is measured, multiplicated by a 

constant term, depending on the frequency of the surface-profile, and the dimensions of 

the measuring-line (lenght a) and reference-line (length b). 

The last term of equation 4 , which is now called a filtering-function, can give a good 

indication of the problems inherent to this method. The filtering-function, called Chi, is 

shown in equation 5: 

Xif ,a,b) =fsinc(:rcja) -sinc(:rcjb)} (5) 
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The filtering-function can be represented in a plot. To do so for all combinations of a, b, 

and f, a normated diagram has been produced. The plot of figure 5 shows the value of the 

filtering-function for different values of a/b (the quotient between measuring-line-lenght 
and reference-line-length) as a function of f*b (the product of frequency of the surface
profile and lenght of the reference-line). 

:E 
0.8 u 

-~ 
tl 

j 0.6 

"' "0 

ä 0.4 
> 
"' ] 0,5 .. 0.2 
~ 

a/b =I 
0 ....................... --.-

Relatieve frequentie van het oppervlak, f*b 

figure 5. Value of the filtering-function for diffe
rent values of a/b, as a function of f*b. 

From a theoretica! model it can be derived that the quotient of a/b is in the order of 1/6. It 

is now possible to produce a specific plot for this situation. This plot can be seen in figure 

6. 

Figure 6 shows that the methad is only usefull in a narrow bandwidth of surface-profile 
frequencies. 
Exact statements however can not be made, because the model is too much simplified, and 
based on pure sine-fonn profiles. 
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Results 

As a first test of the method, an aluminium surface, produced by diamond turning, is 

examined. 

One characteristic measurement can be seen in figure 7. 
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Characteristic measurement done with the 
optical setup as described before. 

Calculating the roughness-parameter Ra gives: 

Ra= 16,3 nm 

As a comparison a mechanica! measurement is done. The measurement is done with a 

perthometer, with a tip radius of the stylus of 3.6 fllll. This is in the same order as the 

measuring-spot diameter. Figure 8 shows the result of this measurement. 
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HOOGTE ALS FUNCTIE VAN DE LATERALE PLAATS 
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figure 8. 

X-POSITIE IN MICROMETERS 

Mechanica! measurement of the same 
surface, measured with the perthometer. 

Calculating the roughness-parameter Ra gives: 

Ra= 21,3 nm 

When these results are used in the model for the filtering behaviour of the method, it will 

be noticed that the period of the surface-profile is about 22 f.!m and this is approximately 

equal to the (theoretically calculated) diameter of the reference-spot. When we use this 

fact in combination with figure 6, (f*b is approximately 1 = 10°) one can see that the 

filtering-function has the value 1. 

This means that the difference between the mechanica! and the optica! method cannot be 

the result of the filtering-behaviour of the method, described with the simplyfied model. 

The difference between the optically and mechanically measured Ra however, can be the 

result of vibrations in the mechanica! method, which are superponated on the surface

profile. 
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To test the repeatability of the method, one scan has been repeated 5 times, and the results 

were plotted in one plot. Figure 9 shows this plot. 
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Repeatability tested with 5 identical mea
surements. 

Figure 8 shows that the repeatability about ..:!:.. 5 nm, and that the lateral resolution is in the 

order of a few micrometers, the diameter of the measuring-spot. 

Besides the problems caused by the filtering behaviour of the method, an other problem is 

to deal with. The sensitivity of the method depends on the place of the object under 

examination in the focus-depht of te optica! system. 

The focus-depht of the system is about 80 11m. In this range the sensitivety of the method 

is not constant. This problem can be caused by changing spot-diamters in the focus-depth 

and this can beseen in figure 10. 
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figure 10. Different spot-diameters in the 
focussing -depth. 

A whole series of measurements has been done to examine the sensitivity of the method 

for different focussing-positions. The results of these series are shown in figure 11. 

This figure shows the Ra of the same profile, measured in different positions of the 

surface in the focus-depht. At the position 0 ~-tm means that the surface is as close as 

possible to the focussing-lens, higher values mean that the distance between the surface 
and the lens is increasing. 
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Figure 11. Ra of the same profile as a function of the 
position in the focussing-depth. 
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Also the noise-level of the system is measured in the whole focus-depth. This is done by 

registrating the laser-readout, without actually rnaving the surface under examination. 

Figure 12 shows the Ra parameter of the noise as a function of the position in the focus 

depth (simular to the plot of figure 11). 
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R.-value of the noise as a function of the 
position in the focussing-depht. 

From figure 11 and 12 can be concluded that the measurement-result is dependent on the 

position of the surface under examination in the focus-depth. 

Measurements ought to be done with the surface under examination as close as possible 

to the opties. 

Purthermare the signal/noise quotient remains less or more constant in the whole focus

depht. 
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Conclusions 

The theorertical method, especially using a conventional laser-interferometer system can 

be used in practise. 
With the scetched set-up it is possible to examine surfaces of optica! quality, with a 

known surface-profile frequency. 

The reproducebility in height is approximately ..:!:. 5 nm, the lateral resolution is about 

5 !Jill. 

Changes in sensitivity of the methad due to different places in the focus-depht can be 

eliminateel by placing the object under eximination as close as possible to the focussing 

lens. 
The disadvantage of the methad lies in the filtering-behaviour. Due to the narrow 

bandwidht of surface-profile frequencies that can be measured correctly, the methad is not 

to be used on surfaces, of which the surface-profile is totally unknown. 
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