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1.0.0. Inleiding. 

Het begrip ruwheid zegt iets over de struktuur van het betref
fende oppervlak. Een probleem bij dit begrip is dat ruwheid niet 
in één parameter valt vast te leggen, zoals bijvoorbeeld de 
gemiddelde ruwheidswaarde Ra (een veel gebruikte parameter). 
De eisen, die aan een oppervlak gesteld worden, lopen vooruit 
op de produktieprocessen. Om de oppervlaktestruktuur eenduidiger 
te kunnen vastleggen, wordt nog steeds naar nieuwe beschrijvende 
parameters gezocht. Dit om de man op de werkplaats te laten 
weten hoe een bepaald produkt bewerkt dient te worden. 

De afstudeeropdracht hield-in: 
Maak Je net begrip ruwheid eigen. 
Verzamel de verschillende ruwheidsmeettechnieken, die in de 
literatuur beschreven staan. 

- Doe ruwheidsmeting aan glad afgedraaide oppervlakken (messing 
en aluminium) middels mechanische aftasting en interferentie
microscopie. 

- Bekijk of het oppervlak bij mechanische aftasting beschadigd 
wordt. 

- Probeer een ruwheidsmeter met een hoge resolutie te bedenken, 
waarbij de aftasting optisch gebeurt en waarbij direkte infor
matie betreffende de topografie van het oppervlak wordt ver
kregen. 

In dit afstudeerwerk is op basis van de afstudeeropdracht een 
overzicht gegeven van de in de literatuur bekende ruwheidsmeet
technieken, waarna nader wordt ingegaan op het meten van ruwheid 
op gladde oppervlakken. 
Allereerst worden tasternaaldmeettechnieken geanalyseerd en 
wordt er gekeken welke problemen zich voordoen bij het aftasten 
van gladde, zachte, oppervlakken. Alhoewel de oppervlaktestruk
tuur door het verspaningsproces duidelijk verstevigd wordt, 
beschadigt de tasternaald het oppervlak toch. Dit is voor prak
tische doeleinden meestal niet toela~tbaar. Wel is het mogelijk 
tasternaaldmetingen te doen met een lage meetkracht. Daarom is 
een vergelijkende ruwheidsmeting gedaan met Talystep en Talysurf 
aftastapparatuur. 
De nader onderzochte optische meetmethoden betreffen de opper
vlakte-interferometrie en de laser-interferometrie. Oppervlakte
interferometrie kan samen met de fotografische technieken een 
vrij hoge resolutie opleveren, maar geeft problemen bij de data
verwerking, waarvoor uitgebreide computerapparatuur nodig is. 
De laser-interferometrie- werkt op het principe van een "optische" 
naald en biedt mogelijkheden voor ruwheidsmeting, als de spot
diameter op het oppervlak klein genoeg kan worden gemaakt. 
Uiteraard is hier, evenals bij de door Philips ontwikkelde 
compact-disc-opnemer, een zeer goede rechtgeleiding nodig omdat 
afwijkingen hierin ook een invloed hebben op de meting. 
Veelbelovend is het idee van de methode waarbij zowel de referen
tie- als de meetbundel van de interfarometer het te meten opper
vlak gebruiken. 
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Vastgesteld kan worden dat: 

- Ruwheidsmeting aan gladde oppervlakken een uiterst moeilijke 
zaak is en dat voorlopig ook nog wel zal blijven. 

- Ruwheidsmeting dient in een goed gekonditioneerde ruimte te 
gebeuren. De meetaparatuur is kwetsbaar en duur. 

- Produktiewerkplaatsen, die snel een oordeel willen hebben 
over de kwaliteit van hun produkt, zullen zich voorlopig 
nog moeten behelpen met vergelijkingsmethoden. 
Bij ruwheidsmeting met tasternaalden wordt het oppervlak 
altijd beschadigd, waardoor deze methode soms niet bruikbaar 
is. (hoofdstuk 5) 

- Ruwheidsmeting waarbij het oppervlak niet beschadigd mag 
worden dient optisch te gebeuren. 
Interferentie-microscopische ruwheidsmeting, zoals beschreven 
in hoofdstuk 7, is een beetje in een vergeten hoek geraakt. 
In kombinatie met een videokamera met een hoog oplossend 
vermogen kan dit nog weleens een relatief goedkoop ruwheids
meetinstrument zijn. Temeer omdat bij deze meting direkte 
informatie over de topografie van het oppervlak wordt verkregen. 

- Ruwheidsmeting op basis van ~engtemeting biedt zeer goede 
perspektieven. (hoofdstuk 8) 
Zou dit meetinstrument, vanwege de eindige spotdiámeter, uit
eindelijk niet als ruwheidsmeetinstrument voldoen, dan is dit 
toch een zeer waardevol instrument om oppervlakken af te 
tasten (vor.mafwijkingen, rondheidsmetingen). 

Aanbevolen wordt: 

- Een diepgaand onderzoek betreffende kontaktspanningen tussen 
tasternaald en oppervlak, waarbij onderscheid gemaakt wordt 
tussen de oppervlakte laag en de bulk van het werkstuk. 

- De mogelijkheid van ruwheidsonderzoek met behulp van een 
interferentie-microscoop in kombinatie met een video-kamera 
nader te onderzoeken. 

- Mogelijkheden te onderzoeken om d~·spotdiameter van de optische 
naald van het ruwheidsmeetindtrument, zoals beschreven in 
hoofdstuk 8, klein genoeg te maken. 

- Dit laatste meetaparaat daadwerkelijk te bouwen en verder uit 
te testen. 

Joep Adamczyk. 
april 1985. 
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~.o.o. Ruwheidsparameters. 

2.1.0. Inleiding. 

Een oppervlak kan op verschillende manieren worden beschreven. 
(fig. 2.1) 
- De ~~CROSCOPISCHE beschrijving geeft de vorm van het opper

vlak. De manier waarop het oppervlak is bewerkt geeft de 
vorm aan het oppervlak. Dit kan zijn: 
- verspanend 
- geperst 
- gegoten 

- In het OVERGANGSGEBIED naar de microstruktuur treedt vaak 
golving op. Golving is een gevolg van het produktieproces. 
Belangrijke faktoren zijn o.a.: 
- doorbuiging van de machine 

het gebruikte gereedschap 
- trillingen van machine en/of gereedschap dan wel het werk

stuk 
De MICROSTRUKTUUR wordt o.a. bepaalt door: 

materiaaleigenschappen 
- gebruikte gereedschap 
- de bewerkingsprocedure 

golflengte ov rgangsgebied 

~E::::o"';:.o--4-go 1 f diepte 
overgangsgebied 

Oppervlakte-monster, waarin herkenbaar de macrostruktuur, het overgangs
gebied en de microstruktuur. 

Ruwheidsparameters zijn die parameters die de fijnstruktuur van 
he~ oppervlak beschrijven. De overdracht van de struktuur wordt 
door filtering bepaald. De parameters geven informatie over de 
microstruktuur van het oppervlak ten opzichte van het golfpro
fiel. 
De microstruktuur van bijvoorbeeld een gedraaid oppervlak is op 
het eerste gezicht te vergelijken met de struktuur van een 
akker (fig. 2 .• 2). De ruwheidsparameters geven dan bijvoorbeeld 
aan de diepte van de voor en de onderlinge voorafstand. Ze 
geven niet aan of de akker op een vlak of glooiend terrein 
ligt. 

fig. 2.1 
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Oppervlaktestruktuur van een geploegde akker 

Praktisch gezien is het moeilijk om de verschillende gebieden 
van elkaar de onderscheiden. Daarom zijn er voor het meten van 
ruwheid normen opgesteld. In deze normen staan voorwaarden 
die de grenzen vastleggen. 
Om ruwheid te meten moet men de vorm en golving van het objekt 
uitfilteren. Dat kan op verschillende manieren. Hiervan zullen 
er twee nader worden toegelicht en wel 

het Mean-line systeem 
een systeem volgens de richtlijnen in NEN 3635. 

2.1.1. Het Mean-line systeem. 

In. opeenvolgende stukken van het oppervlak worden rechte lijn
stukken volgens de kleinste kwadratenmethode vastgelegd, waarbij 
geldt: 

2 

}Y2
ctx = minimaal (fig. 2.3) 

0 

of digitaal: 
N 

i~lyf =minimaal 

Ruwheidsparemeters worden per cut-off gemeten, cq berekend. Ze 
volgen uit het verschil van de ordinaatswaarden Yi en YLi· 

rig. 2.2 

vgl. 2.1 
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M-systeem. Oe lijnstukken zijn gelijk aan de cut-off lengte L 

2.1.2. Richtlijnen volgens NEN 3635. 

Hierin staat oms.chreven hqe met een twee RC-fil ter een middel
lijn kan worden bepaald. (zie 3.6.0 , normen) 
De ruwheidsparameters worden ten opzichte van deze lijn berekend 
(fig. 2.4). 

2.80 3.60 

Ruwheidsprofiel van een standaard-ruwheidsnormaal met bijbehorende midde1-
lijn berekend volgens een twee RC-fil~er 

In fig.2.4 is te zien dat de berekende middellijn in fase is 
verschoven met het werkelijke profiel. De middellijn volgt dus 
niet de vorm van het pro{iel. Voor ruwheidsvergelijking is dat 
laatste in principe niet erg, als maar iedereen de parameters 
op dezelfde manier berekent. Elektronische filtering volgens 
het hier beschreven systeem kan versterking van het gemeten 
signaal als gevolg hebben (fig. 2.4). In ruwheidsmeetapparatuur 
met digitale verwerking van de meetgegevens worden daarom 
tegenwoordig ook wel fasegekorrigeerde filters toegepast. In 
fig. 2.5 staat nogmaals opgenomen het signaal uit fig. 2.4, 
maar nu met het fasegekorrigeerde middellijn. 

fig. 2.3 

fig. 2 .4 
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0 

-2.0 
2.00 2.80 3.60 [mm] 

Ruwheidsprofiel met middenlijn volgens FC-filter 

In al de gevallen wordt y loodrecht op het gemiddelde opper
vlak gemeten. De systemen zijn benaderingen. Men zal steeds 
moeten nagaan hoe goed het systeem voldoet. 

In de praktijk gebruikt men dikwijls een glijschoen of externe 
rechtgeleiding (datum) (fig. 2.6).(zie 4.1.1 , ruwheidsmeet
methoden) 
De oppervlaktestruktuur wordt tegen de datum gemeten. Naast 
deze mechanische scheiding wordt de ruwheid verder elektronisch 
van vorm en golving gescheiden. 

glijschoen geleiding 

fig. 2. 5 

fig. 2 .6a 
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externe referentie 

Fig. 2.6 toont twee manieren waarop de Talysurf 4 een profiel 
kan opmeten. In het eerste geval (fig. 2.6a) zorgt een glij
schoen voor de referentie. In het andere geval (fig. 2.6b) 
zorgt een glijkogel samen met een kwartsplaatje voor externe 
referentie. 
De gemiddelde ruwheidswaarde Ra is kleiner dan O.Ol5~rn. 
Het voordeel van het meten met behulp van externe referentie
geleiding zit hem in het voorkomen ··van schade aan het oppervlak 
veroorzaakt door de glijschoen. 
De tasternaald kan echter nog wel voor schade zorgen.(zie 5.5.0.) 

De meest eenvoudige methode om ruwheid te meten gebeurt door 
mechanisch aftasten van het oppervlak. In het laboratorium voor 
lengtemeting van de Technische Hogeschool te Eindhoven wordt 
dit o.a. gedaan met de ruwheidsmeter Talysurf 4 (fig. 2.7). 
Naast een meteruitslag van de Ra-waarde kan het gemeten ruw
heictsprofiel op een strook grafiekpapier worden uitgeschreven 
(fig. 2.8). 
Fig. 2.7 bevat alle informatie betreffende de ruwheid van het 
gemeten oppervlak. De informatie is in de gegeven vorm echter 
niet hanteerbaar. In feite kan alleen de top-dal waarde (Rt) 
direkt worden afgelezen. Zoals uit fig. 2.9 blijkt, zijn er meer 
nara~P.r.erwaarden nodig om de oppervlaktetopografie goed te be
schrijven. 

fig. 2 .6b 
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De Talysurf 4-ruwheidsmeter, zoals in gebruik op het laboratorium voor lengte
meting van de THE. 

--. 
" 

IJ.m n 
. t :· ""Ir .. 

•i' --
-t 

,, 

?: 
~ 

-+- -i--r;;.-

JGZ 537'35 

I ' 
'I 

.·:' 
: ,. ~ !! !i ~' ! : ·I 

I. 

" " 0 

I I 

·t ,. 

I 11 
',1. 

Uitgeschreven signaal van een standaardruwheidsnormaal. 
P. T.B. raughnormal 2: Ra = 0.6 !J.m 

Rt = 3.54 IJ.m 
Rmax = 4,05 IJ.m 
Àh = 0. 8 mm 

Deze standaard ruwheidsnormaal wordt o.a. gebruikt om metingen verricht in de 
verschillende laboratoria met elkaar te vergelijken. 

fig. 2. 7 

fig. 2.8 
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_Rt .. R"'w' u; rYY) NV\ ;;JÇWO\ 

Ra fCJÇQ A 
(YY\ f\M ~ 

Rp ; I J A 1 1~1 \I • \ XXó ,..A , .. 
f1 V \ rv • I 

P~ofielen met dezelfde meetwaarden, maar waarvan de struktuur niet 
gelijk is. 

Ten einde meerdere parameterwaarden te verkrijgen is de Taly
surf 4 in het laboratorium voor lengtemeting elektronisch uit
gebreid. Met een computer kunnen de belangrijkste ruwheidspara
metersdigitaal worden berekend. Fig. 2.10 geeft een overzicht 
van de mogelijke berekeningen. 

opprwmd input signals 
N-ordinates 

" no~malised profile subtract line of 
N-ordinates least squares 

+ 
calculations 

lz filter 0 1 3 

statistica! mean systeta 
ISO-double phase correc-

Ra,Rt,R1115 ,skew 5 cut-off lenght, 
RC filter ted filter 

kurf,steps, ISO R 4.68 
averaqe wavelen~ht 

+ 
Ra,Rms•Rt,Rmin• Ra,Rms•Rp,Rt, 
Rp,mean std skew,. kurf 
devision,ske~.kurf 

.. I 

outpt.tt and line 
ordinates density 

digital 
printer printer 

i 1 fourier 
analysis 

Schema van de berekeningsmogelijkheden 

Tabel 2.1 en 2.2 en figuur 2.11 en 2.12 geven de waarde van de 
diverse ruwheidsparameters uit fig •. 2.4, gevonden volgens ver
werking met een twee RC-filter en een fasegekorrigeerde filter. 

.. 

fig. 2.9 
lit. 2.1 

fig. 2.10 
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OPPRWHD. ~TN, VERWERKING OP~ERVLA~TERUWHEIDMEETGEGEVENS, ' PF-8-7 

OPPRWHO. 1-'TN, VEnWERKING OPPERVLAKTERUWHElDME!i:IGECIEVENS. ' Pl-"-8-7 

PQN-T25 STAND 6 
T 5166 
WA.. = 800 

.JOEP 
SINUS RUWNOrmAI\L /950218/NOl 

STAP = 2. 50 NORD = 2560 

Rt • 1. 42"19 Rq .. 0. 4413 Ra 0. :::191!) Rp = 0. 7'2:79 
Rmin =-o. 1o;;o SKEW •-0. 0675 KURT 1. ~940 FL TSRT = 2 BWKG 2 
RZDIN• 1. 3809 t\CLM:J • 5 
RZ< 1: ACLM::Il. 

1. 3714 1. 4!34 1. 3674 1. 3973 1. 3947 

POWI'IAX = 0. 46.!11 MICROMETER CUBE 
~EKMA = 1!. 09::38 CYCI.ES/MM C= MAIN FREGUG"NCYl 
MXFREK 11. 40.!13 CYCLES/MM C= MAX. FREGUENCYJ 
DI.TF 0. 1563 CYCLES/MM C= FREGUENCY SlE? CFRSTEP>J 
FMAX = 200. 0000 CYCI.ES/MM C= BANDWIDTHJ 
K "' 72 KK = 74 FLTSRT .. 2 llWKG = 2 WDI>ISRT • = 0 

Sinusgetal uit plot twee RC-filter. 

OPPRWHD. FTN, VERWERKI~~~ÉRVLAKTERUWHEID~EETGEGEVENSo 'PF-9-7 

OPPRWHO. FTN, VERWERKING OPf'ERVI.AKTERUWHEIDMEElGEGEVENS. ' PF-8-7 

PGN-T25 
T 5166 
WFL = 800 

.JOEP 
SINUS 

STAND 6 
RUWNORMAAL/850218/MOó 

STAP = 2. 50 NCRO ~ 2560 

Rt "' l. 4:J:JO Rtt .. 0. 4443 Ra 0.:::1933 Rp = 0. 7165 
Rmin =-0. 7165 SKEW •-0. 02:35 KURT l. ~956 FLTSRT ,.. :3 BWKG = 2 
RZDIN- 1. :3~4! ACLM3 • :5 
RZ< 1: ACLM3l: 

1. 3889 1. 405:3 1. 4169 1. 368!5 1. 3910 

.f'OWMAX = 0. 4586 MICROMETER CUBE 
FREKMA = ll. 0938 CYCI.ES/MM C,. i'IAIN FREGUENCYJ 
MXFREK • 11. 406:3 CYCI.ES/MM C= MAX. FREGUENCYJ 
DI..TF 0. !563 CYCI.ES/MM C .. FREGU~NCY STEP C f-'RSTEP > J 
FMAX 200. 0000 CYCI..ES/MM C= 13ANDWIOTHJ 
K ". 72 KK "' 74 FLTSRT = 3 13Wioi.G = 2 Wtl~ISRT = 0 

Sinusgetal uit plot FC-filter. 

tab. 2.1 

tab. 2.2 
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2:.2. 0. Ruwheidsparameters (volgens NEN en digitaal berekend) . 

De meest voorkomende ruwheidsparameters zijn de volgende: 
- Ra-waarde 
- Rq-waarde 
- Rt-waarde 
- ~-waarde 

Rv-waarde 
- Rz-waarde 
- de ordinatendichtheidsverdeling adf(Y) 
- de scheefheid (skewness/kurtosisch) 
- de Abbott-kromme B(Y) 
- de hellingsverdelingsfunktie H(Y) 
- de autopowerspectrum psdf(Y) 

de autocorrelatiefunktie acf(Y) 

2.2.1. ~-waarde (Roughness average) 

De Ra-waarde is gelijk aan het gemiddelde van de absolute pro
fielhoogten, gemeten vanaf d~ middellijn over de meetlengte 
LID (fig. 2.13) 

R = a 

of digitaal: 

1 
~ - N 

R -waarde a 

2. 2. 2. Rq'-w.aaràe. 

y. 
l 

Deze wordt ook wel aangeduid als rms-roughness (root mean 
square) • De parameter is gelijk aan het kwadratisch gemiddelde 
van de profielhoogte ten opzichte van de middellijn (fig. 2.14). 

a,= V ~ t y2ctx 

fig. 2.13 



of digitaal: 

1 
N 

1------- Lm 

R -waarde 
q 

N-1 

[_ 

- 18 -

y.2 
l 

ruwheidsparemeters 

De waarde Rq is gelijk aan de standaardafwijking van het profiel 
ten opzichte van de middellijn. Vandaar dat een aantal theore
tische berekende waarden betreffende de oppervlaktestruktuur 
termen van Rq bevatten. Rq is altijd groter dan of gelijk aan 
Ra (fig. 2.15}. 

Verband tussen R - en R -waarde 
a q 

.2.3. Rt-waarde. 

Rt is de top-dal waarde. Het geeft aan het verschil tussen de 
hoogste top en het diepste dal binnen het meetgebied (fig. 2.16). 

L 
m 

Rt-waarde 

-~ 

fig. 2 .14 

fig. 2.15 

fig. 2.16 



2.2.4. 

2.2.5. 
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RP-waarde. 

Deze is gedefiniëerd door RP = Ymax ' 
waarin 

de middellijn. 

Rv-waarde. 

Deze is gedefiniëerd door Rv = Y111in ' waarin 
de middellijn. 
In fig. 2.17 zien wij dat een struktuur met 
totaal andere RP cq Rv-waarden kan hebben. 

Ongelijke R cq R -waarden bij gelijke R 
p V t. 

y is 

y is 

gelijke 

gemeten vanaf 

gemeten vanaf 

Rt-waarde 

R 
t 

2.2.6. Rz-waarde. 

Voor het bepalen van Rz wordt het meetgebied in vijf opeen
volgende stukken verdeeld. Van ieder stuk wordt de bijbehorende 
top-dal waarde Zi bepaald (fig. 2.18). Rmax is gelijk aan de 
grootste waarde van zi. 

R = 1 
z. N 

Voor N kiest 

1 
V 

N-1 

.(_ zi 
i-0 

men vaak de waarde 

5 x 1 "' 1 
e m 

l 
t 

R - en R -waarde z max 

5. 

Oe voorafgaande parameters geven een getalwaarde aan. Daarnaast 
zijn er een aantal parameters die meer dan een getal alleen 
aangeven. Voor praktische doeleinden zijn dit vaak zeer hand
zame waarden. 

fig. 2.17 

fig. 2 .18 



- 20 - ruwheidsparameters 

2.2.7. Ordinatendichtheidsverdeling (adf(Y)). 

Hiermee wordt aangegeven hoeveel procent van de ~ -waarden 
in een interval AY gemeten op een afstand Y vanaf de lijn even
wijdig aan de middellijn door de hoogste top Y~ax van het 
profiel (fig. 2.19) 
Voor Gaussische profielen geldt: 

1 . /\ r~ ~~ \ 1 \ 

'T tM Pf} !ufu )\. 
-F( y) 

Konstruktie ordinatendichtheidsverdeling. 

Het totale Y-waardegebied wordt verdeeld in 50 klassen. In AY 
wordt het aantal ordinaten A N bepaald. Met Y = R/50 volgt 
voor de genormeerde dichtheidsverdeling f(Yi ): 

1 = 1, 2, 3, •...•.. sa. 

2.2.8. Scheefheid-platheid. 

De vorm van de scheefheid wordt vastgelegd door de coëfficiënt 
van scheefheid (skewness) en de platheid (kurtosisch). 
(fig. 2.20). Skewness en kurtosisch zijn gedefiniëerd als: 

N-1 

skewness 1 1 ~ y. 3 derde moment = "R"'3 T. l 
q l•Ü 

N-1 

kurtosisch = _1__1 ( y.4- vierde moment 
R '+ N . o l 

q l• 

dichtheid (%/~~] 
'----~;.;.;....;;'""'"_ 

Skewness-kurtosisch. 

fig. 2.19 

fig. 2.20 
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Als de verdeling symetrisch is, dan is de scheefheid nul. 
Enkele waarden voor de scheefheid en platheid voor enkele 
karakteristieke krommen zijn: 

random sinus blok driehoek 

skewness 0 0 0 0 
kurtosisch 3 1.5 1 1.8 

Voor een Gaussische ordinatenverdeling is de platheid gelijk 
aan 3. Het is een maat van de scherpte van de dichtheidsver
deling. De waarde wordt groter naarmate de dichtheidsverde
lingskromme scherper wordt. 

2.2.9. Abbott-kromme 

De Abbott-kromme volgt uit de integraal of digitaal uit de 
sommatie van de genormeerde dichtheidsverdeling (fig. 2 .21). 

50 

B(Y) =i_ f(Y) 

y/R 
t =-~-=_,-:++it§:+H--=~\ --=-~--e=--::\=-~--~=--=~=--:-=f--~c=_ -==- ~ l Ll \ 7_1_~----100% .....__ ___ .__ 

Abbott-kromme 

De Abbott-kromme geeft informatie over het dragend vermogen van 
het oppervlak. 

2.2.10.Hellingsverdeling. 

De hellingsverdeling is gelijk aan:' 

Y. 
3 

- 9 Y. 
2 

+ 45 Y. 
1 

- 45 Y. 
1 

+ 9 Y. 
2 

- Y. 
3 H(y) = l+ l+ l+ l- l- l-

60"Ax 

In de praktijk worden voor verschillende ruwheden aparte hel
lingsgebieden gekozen. Bijvoorbeeld [H(Y)]< 0.6. 
Het hellingsgebied wordt verdeeld in 60 klassen. De klasse
breedte ~ is dan gelijk aan: 

A- .!.:1, ~ 
- 60 ~m 

De genormeerde percentuele hellingsverdeling is te schrijven 
als: 

F(H(Y)) = N(A) _1_ 100"t6 
N tl 

fig. 2 .21 
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Waarin N(A) het aantal hellingen met een zekere scheefheid is. 
In fig. 2.22 staat de hellingsverdeling grafisch weergegeven. 

-0.12 

! 

Slope .i 
(11111/iJ.ID] 

I o .ooI 

0
·
16.o z.o ~.o s.o a.o 10.0 

Perc. [~o~m/11ml 

Hellingsverdeling van ruwheidsnormaal. 

2.2.ll.Autowerspectrum (psdf(Y)). 

Hiermee wordt de sterkte van het signaal als funktie van de 
frequentie gegeven. Voor eèn twee-dimensionaal ruwheidSpatroon 
wordt het autowerspectrum gegeven door: 

-1 ilm• 2 
psdf(Y) = L

111 
Y(x) exp (-i 2 1T fx)dx 

a 

of digitaal: 

psdf( Y) = 0 yy(H) = F(t) F(tf' = I F-(t) 1
2 

In fig. 2.23 staat een voorbeeld van een autowerspectrum. 
0.00 -

Power 

[ 11B:oa 

0.00 

0.00 

0.00 

0·
00

0.1 0.2 0.6 
Cycles/mm (PAHEHE) 

Genormeerde autopowerspectrum van gladgedraaid aluminium. 

fig. 2.22 

lit. 2.2 

fig. 2.23 
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2.2~12.Autocorrelatiefunktie acf(Y). 

De autocorrelatiefunktie wordt verkregen door het profiel 
steeds een klein beetje ten opzichte van zichzelf te verschui
ven. De autocorrelatiefunktie volgt dan uit het produkt van 
de verschoven funktie met de oorspronkelijke funktie: 

L 

acf(Y) = L1 j \ex) 
.m 0 

Y(X·H)dx 

of digitaal door: 

acf(Y} = 1 
N 

k-1 

~ Y(k) Y(k->-) 
k .. o 

,>. = 0, 1, 2, ••.•• N-1. 

Voor de periodieke profielen is de autocorrelatiefunktie 
golvend. Voor random profielen dooft het signaal snel uit. 
Een voorbeeld van een autocorrelatiefunktie staat in fig. 2.24. 

1.0 
Autocorr. 

0.5 

0.0 

-0.5 

0.2 0.4 0.6 0.8 
[mm] (AUHEHE) 

Autocorrelatiefunktie van standaard ruwheidsnormaal (fig. .~) 

Tabel 2.3 en fig. 2.25 zijn het resultaat van een ruwheidsmeting 
gedaan op het laboratorium voor lengtemeting van de THE. 

fig. '2 .24 

tab. 2-3 
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Voorgaande tweedimensionele plaatjes laten zich moeilijk in een 
wartekening voor een produkt overbrengen. Daarom wordt er ge
zocht naar een karakteristieke grootheid die de tweedimensio
nale funktie vertegenwoordigd. Voorbeelden van deze ontwikke
lingen zijn: 
- De correlatielengte 8~ 

Dit is de waarde van t waarbij het exponentiële verloop van 
de genormeerde autocorrelatiefunktie is afgenomen tot 1/10 
van de startwaarde • 
De Abbott-kromme biedt de mogelijkheid om aan te geven hoeveel 
procenten materiaal-aandeel er in toppen of dalen mag zit
ten. 
In DIN 4776 van maart 1984 deel 1 wordt het lineaire gedeel
te van de Abbott-krommr geëxtrapoleerd naar de Oo/o- en 100%
assen. De snijpunten van de geëxtrapoleèrde lijn met die assen 
worden naar de Abbott-kromme overgehaald. De overeenkomstige 
waarden van procenten materiaal-aandeel Mr en Mr zijn een 

I I 
kenmerk voor het aantal en de omvang van de uitstekende 
toppen en dalen ten opzichte van de kernruwheid Rq . In een 
werktekening kan men bijvoorbeeld opgeven hoeveel procent 
Mr minimaal dient te zijn (fig. 2.26). 

I 

j_ 

I I 

I 
I 

----;: ~~ I -1'-
r-r--. I 

- -I- -- ~ - - ~ 
rw-

0 20 40 

materiaalaandeel in % 

Evaluatiemethode van een Abbot-kromme volgens ontwerpnorm DIN ~776/1 

Een techniek berustend op B -f~ties. 
Met deze techniek is het mogelijk om oppervlakken te onder
scheiden naar de aard van de bewerking (fig. 2 .27) . 

,.""· ~ ............ -.. , 
Honing~ • ".~: .. •· .· 

,'• ,_.(•' ,·· 
' ,, .. ".·· 

EO~ ·· .•.• : • ··.:-· .... ...._ Grindi .... ..... -~ ' ....... , ... . ··.. ~ :' : .. ·,."· 'f'!···· .... "· .•. ,' ......... . .-· 

• 

6-0 
,• ... 

lit. 2.3 
fig. 2.26 

lit. 2.4 

....... , .... · .· . ..,.· .. · ...... . . 
-4·0 T~ .·• ••. · / • • .. -::~··· t; ~ Mtll1ng 
~ ~ • ,' :• .... ·:~~·· ,..... . ~ y - -t t ) 

-~~-~~)~·~:··~· • ~ ... / asJ'(y-y-cr "' 

Rv(RvRp-Rq) 
RtRq 

.· • • • · ··· 1-y - -z 1 ) 
.••.•••••. ••••.•• . .. •· b ,.-

1 
(y-y -cr . 

cr b -
1·0 10·0 12-o 

Beta-Funktie 

Rp(RvRp-Rg) 

RtRq 

fig. 2 .27 
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3.0.0. Normen. 

Meten van ruwheid dient op een eenduidige manier te gebeuren, 
zodat de meetuitkomsten verkregen in de verschillende labora
toria en.lof produktiewerkplaatsen met elkaar te vergelijken zijn. 
Voor tasternaaldmetingen zijn normen opgesteld waaraan het meet
instrument dient te voldoen om de oppervlakteruwheid Ra te 
meten. 
De belangrijkste genormeerde kenmerken van het meetinstrument 
zijn: 

- vorm van de tasternaald 
- statische meetkracht 

kracht van de glijschoen van de opnemer uitgeoefend op het te 
meten .oppervlak 

- afrondingsstraal van de glijschoen(en) 
- ruwheid van de glijschoen(en) 

de genormeerde doorlaatkarakteri~tiek van het filter 
toelaatbare afwijking van de nominale doorlatingskarakteristiek 

- keuze van de cut-off 
- meetlengte 

3.1.0. Vorm van de tasternaald. 

De tasternaald moet piramide- of kegelvormig zijn. 
De hoek van de piramide of kegel moet aan êën ~an de volgende 
waardèn voldoen: 

60° (1.05 + 0 "18 d) - 0.09 ra 90° 
+ 50 
- 10° 

(1.57 + 0 •09 d) 0.18 ra 

De punt van de tasternaald moet bolvormig zijn afgerond, zodanig 
dat de afrondingsstraal aan een van de volgende waarden voldoet 

12 :t 0 . 5 llm I 5 :t 1 llm 10 ± 2 . 5 llm 

3.2.0. Statische meetkracht. 

De meetkracht behoort een voortdurend kontakt van de tasternaald 
met het te meten werkstukoppervlak te garanderen. De statische 
meetkracht is de normaalkracht die de naald uitoefend op het 
te meten oppervlak. Effekten die ontstaan door de beweging van 
de naald over het oppervlak worden hierbij uitgesloten. 

nominale waarde van de afrondingsstraai van de punt 
van de tasternaald 2 5 10 
maximale waarde van de statische meetkracht bij de 
positie van de tasternaald in het midden van het 0.7 4- 16 
meetgebied van de tasternaald 
maximale meetkrachtvariatie bij verplaatsing van de 
tasternaald binnen het meetgebied van de tasternaald 0.035 0.2 0.8 

Waarden van de statische meetkracht en de mate van verande~ing van de meet
kracht bij verandering van de positie van de tasternaald. 

11111 

mN 

mN/11111 

lit.3.1 

tab. 3 .1 
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3.3.0. Kracht door de glijschoen van de opnemer uitgeoefend op het te 
meten oppervlak. 

De kracht die de glijschoen op het te meten oppervlak uitoefent 
mag voor relatief harde werkstukmaterialen (staal) niet groter 
zijn dan 0.5 N. Bij zachte materialen (aluminium en messing) 
dient de kracht kleiner te tijn. Om beschadiging die door de 
glijschoen wordt veroorzaakt te vermijden, kan gebruik worden ge
maakt van een opnemer met een referentiegeleiding zoals gegeven 
is in fig. 3. 1. 

-
Opnemer met referentiegeleiding 

3.4.0. Afrondingsstraal van de glijschoen(nen) 

Bij gebruik van een glijschoen moet de afrondingsstraal daarvan 
tenminste 50 maal de te gebruiken cut-off bedragen. Voor meting
en waarvan de cut-off groter dan of gelijk aan 2.5 mm is, of in
dien er gevaar voor beschadiging bestaat, wordt in het algemeen 
voor een externe referentiegeleiding gekozen. De glijschoen kan 
immers versterkingen van bepaalde vervormingen oproepen. 

I I 

~I 
I I 

F
0 

a ware amplitude 
F • weergegeven amplitude 
n • afstand (h.o.n.) tussen 

tasternaald en glijschoen 

werkelijk 
profiel 

p 

oppervlakte- 7 s~ s z:s 
profiel ----lo,S2~~e.-.-~S2::--~"---...lo....-

R a afrondingsstraal van de punt 
van de tasternaald 

À = golflengte 
p a afrondingsstraai van de 

glijschoen 

Vervorming van net werkelijk profiel als ~evolg van de geometrie van de opnemer. 

fig. 3.1 

fig. 3.2 
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3.5.0. Ruwheid van de glijschoen(en). 

De ruwheid van de glijschoen(en) mag geen grotere Ra-waarde heb
ben dan 0.025 ~m. 

3.6.0. De genormaliseerde doorlatingskarakteristiek van het filter. 

Filters met de volgende nominale waarde van de cut-off 
zijn genormaliseerd: 

I Àg [mmJ 1 0.08 1 0.25 1 0.8 2.5 8 I 25 I 
De doorlatingskarakteristieken van deze filters staan 
in fig. 3.3. 

K 

.t --
Doorlatingskarakteristiek van genormaliseerde filters. 

C\a ) 

gegeven 

De vorm van een dergelijke doorlatingskarakteristiek is gelijk
waardig met die van'twee RC-netwerken met gelijke tijdkonstante 
'= R1c1 = R2c2 en gescheiden door een buffer (bijvoorbeeld een 
versterker) (fig. 3.4). 

C 
1 

bufferrt-, C 2. 

..;-j~l-,---

ingang rt 
1 

uitgang 
R
1 

en R
2 

zijn weerstanden 

fig. 3 .3 

Schema van het filtersysteem. 
cl en c2 zijn capaciteiten fig. 3 .4 
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De waarden van K uit fig. 3.3 zijn bepaald met behulp van com
plexe overdrachtsfunkties van het systeem volgens fig. 3.4. 

1 
K = ( 1 - 0. 577 j À/ ÀB) 

K = complexe amplitudeverhouding van uitgangs- en ingangs-
signaal 

j = imaginaire eenheid 
À = golflengte 
Àa= qut-off van het filter 

Wanneer de golflengte gelijk is aan de cut-off bedraagt de door
lating 75% en is het faseverschil 60°. 

3.7.0. Toelaatbare afwijking van de nominale doorlatingskarakteristiek. 

De onder- en bovengrens van de verhouding tussen de ingangs- en 
uitgangsamplitude (K) wordt gesteld door vgl. 3.2. (fig. 3.5) 

0. 9"7 < K < 1. 03 
1 + o.39 (À/À 8 )" 1 + 0.29(À/À8 )' 

% 

75 

K 

25 

0,1 10 100 _a._ __ _ 

Toelaatbare grenswaarde van K als funktie ván À/À8. ~ 

vgl. 3.1 

vgl. 3.2 

fig. 3. 5 
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3.8.0. Keuze van de cut-off. 

De ruwheid Ra is gedefinieerd uitgaande van het golfprofiel. 
(fig. 3. 6) 

x " 0 meetlengte L 

x 

Omdat de basislengte het golfprofiel meda bepaalt, is de ruw
heid Ra afhankelijk van de grootte van de basislengte. De ruw
heictswaarde Ra kan op twee manieren worden gemeten. 

Metingen waarbij gekontroleerd wordt volgens specificaties 
op tekening, maar waarbij niet de basislengte of de te ge
bruiken cut-off staat vermeld. 

Ra~ 3.2 J!ffi 
R3 > 3.2 J!ffi 

te gebruiken cut-offwaarde 0.8 mm 
te gebruiken cut-offwaarde 2.5 mm 

- Metingen waarbij niet volgens specificaties op tekening wordt 
gekontroleerd, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen: 

- Periodieke profielen. 

De afstand van de cut-off wordt afgeleid uit de afstand 
van de bewerkingssporen. 

afstand van de bewerkingssporen À 8 
mm mm 

boven tot 
0.01 0.032 0.08 
0.032 a .1 0. 25 
0.1 0.32 0.8 
0.32 1 2.5 
l 3.2 8 

aanbevolen waarde van ÀB voor periodieke profielen. 

Algemeen kan men stellen , datÀe moet liggen tussen 2.5 en 
8 maal de afstand van de bewerk~ngssporen. 

- Niet-periodieke profielen 

Bij deze profielen volgt de te gebruiken cut-off uit de 
ruwheid Ra. 

fig. 3. 6 

tab. 3.2 
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ruwheid R À 8 a 
11• ma 

tot 0.1 0.25 
van 0.1 tot 2 0.8 
boven 2 2.5 

aanbevolen waarde van ÀB voor niet-periodieke profielen. tab. 3.3 

Bij aanwezige golving kan het voorkomen 
vlak bij ·À8 = 0.25 mm een ruwheidswaarde 
À 8 = 0. 8 mm een r-uwheidswaarde R > 0.1 
In dergelijke gevallen is de laag~te R 

dat voor een opper
R < 0.1 IJ.m en bij a 
IJ.m wordt gemeten. 

kleinste Àg maatgevend. a 
behorende bij de 

3 .9 .• 0. Meetlengte. 

De meetlengte (L) is dat gedeelte van de door de opnemer afge
legde weg waarover de ruwheid wordt vastgesteld. De meetlengte 
dient in relatie met de cut-off te staan. In onderstaande tabel 
staan de aanbevolen waarden voor de meetlengte (L) als funktie 
van de cut-off (À 8). 

Type ruwheidsmeter ÀB L ligt tussen 

0.08 0.4- en 2 
met gefixeerde, door mechanische 0.25 1.25 5 
middelen bepaalde meetlengte L 0.8 2.4- 8 

2.5 5 15 
8 16 4.0 

25 4.0 100 
0.08 2.5 16 

met vrij in te stellen meetlengte L 0.25 2.5 16 
0.8 5 16 

aanbevolen waarden van de meetlengte (L) als funktie van de cut-off (À
8

). 
Waarden in mm. 

tab. 3.4 
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4.0.0. Meten van ruwheid. 

4.1.0. Ruwheid kan op twee manieren worden gemeten: 
Metingen waarbij het te meten oppervlak met een tasternaald 
wordt afgetast. 

- Kontaktloze metingen middels optische technieken. 

4.1.1. Tasternaaldmetingen. 

De eerste methode is in principe het eenvoudigst. Een taster
naald tast het oppervlak langs een rechte lijn af. Het door de 
naald geregistreerde hoogteprofiel wordt met behulp van een 
induktief meetsysteem gemeten. Daartoe is de naald gekoppeld 
aan een kantelbaar deel van een E-vormige kern waarom spoelen 
zijn gewikkeld. Door. de naaldverplaatsing verandert de zelf
induktie van de twee spoelen. Deze zijn in een wisselstroom
brug opgenomen. 
Na versterking wordt het brugsignaal gedemoduleerd en na filte
ring -en eventuele- integratie naar meters en recorder toege
voerd. 
Op het laboratorium voor lengtemeting van de THE is het mogelijk 
het uitgangssignaal digitaal op te slaan. Met een computer kan 
het hoogteprofiel verder worden geanalyseerd, waardoor het 
mogelijk is de diverse ruwheidsparameters te berekenen. 
In fig. 4.1 is schematisch weergegeven hoe het meetinstrument 
kan zijn samengesteld. 

ignaalopwekkend systeem 
tasternaald 

aand~ijfeenheid van de opnemer 

versterker. integrator aanwijseenheid 

L......!::frl=:_-glijschoen 
erkstukoppervlak 

Schema van het meetinstrument. 

registratie-eenheid 

ruwheidsprofiel 
ol fprofiel 

oppervlakteprofiel 

igitale verwerking fig. 4.1 

Het hoogteprofiel wordt gemeten ten opzichte van een referentie. 
Deze kan zijn het oppervlak zelf, dan wel een externe geleiding 
(datum) (fig. 4.2) 
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Bij gebruik van een externe geleiding dient de vorm hiervan 
macroscopisch met het te onderzoeken oppervlak overeen te 
komen. 

tasternaald 

Tastkop met glijschoen Tastkop met datum 

Deze manier van meten geeft een direkte beschrijving van de 
topografie van het oppervlak. De tasternaald bepaalt in hoge 
mate het oplossend vermogen. 
De hier gebruikte Talysurf 4 van Taylor Hobson heeft een ver
tikaal oplossend vermogen van 0.1 nm RSM-waarde. Het bereik 
van het instrument bedraagt 100 micrometer. 

Bij tasternaaldmetingen doen zich een aantal problemen voor: 
Het apparaat is vrij kwetsbaar. 
Trillingen kunnen de metingen nadelig beïnvloeden. 

- Door het rechtstreekse kontakt van de naald en het opper
vlak kunnen voor de meting storende elektrische en/of 
mechanische kontaktspanningen optreden. 
Het oppervlak kan door zowel de glijschoen als ook de taster-
naald worden beschadigd. ' 

- De meting duurt ongeveer 15 minuten, hetgeen voor on-line 
toepassing meestal te langzaam is. 1; 

4.1.2. Kontaktloze metingen. 

Naast kontaktmetingen zijn er een aantal optische methoden 
ontwikkeld om de ruwheid van een oppervlak kontaktloos te 
meten. 

4.2.0. De metingen kunnen worden verdeeld in: 
- off-line methoden. 
- on-line methoden. 

4.2.1. Off-line metingen. 

Bij off-line metingen kan een zeer hoog scheidend vermogen 
worden bereikt, 1 nm loodrecht op het te onderzoeken opper
vlak en langs het oppervlak enkele micrometer. 
Off-line instrumenten werken o.a. met: 

een vaste mechanische taster of een optische spot. Het op
pervlak kan vaak in twee richtingen worden verplaatst. 

fig. 4.2 
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- een TV-kamera waarmee een interferentiepatroon kan worden 
vastgelegd en geanalyseerd. 
een rasterelektronenmicroscoop waarmee stereo-opnamen ge
maakt kunnen worden. 
een pneumatisch overgebrachte elektrische aanwijzing. 
een techniek waarbij microgolven worden gebruikt. 

4.2.2. On-line metingen. 

Hiebij hebben optische technieken veruit de voorkeur. 
Er is geen mechanisch kontakt met het werkstuk. 
De techniek kan vaak vlak achter het gereedschap worden 
toegepast. 

4.3.0. Optische meetmethoden. 

De diverse optische meetinstrumenten berusten min of meer op 
het zelfde principe. 
Wanneer een bundel laserlicht die monochromatisch, coherent en 
evenwijdig is op een technisch oppervlak valt dan wordt dat 
licht volgens een bepaalde ruimtelijke verdeling gereflekteerd. 
(fig. 4.3) 
De vorm van de ruimtelijke hoekverdeling hangt af van: 

de ruwheidshoogte H 
- de ruimtelijke golflengte 

de golflengte van het laserlicht. 

~1 

?::o.s 

Terugkaatsing van laserlicht aan een ruw oppervlak. De getrokken kromme AD is de 
intensiteitsverdeling als funktie van de hoek90• De scherpe pieken en dalen zijn 
afkomstig van de spikkels. De polarisatietoestand P1 verandert na terugkaatsing 
in~. Oetektor 3 meet de speculaire intensiteit, de detektoren 1, 2, ~ en 5 de 
bijdrage t.g.v. de verstrooiing. fig. 4.3 
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Kleine ruimtelijke golflengtecomponenten kaatsen het licht 
terug in grotere hoeken met de normaal dan de speculaire hoek 
zoals die door Snellius wordt gegeven. Grotere golflengte
componenten zijn in een kleinere hoek met de normaal terug te 
vinden. 

Technische oppervlakken hebben over het algemeen een breed 
spectrum van ruimtelijke golflengten, hetgeen leidt tot een 
zeer ruimtelijke hoekverdèling van het teruggekaatste licht. 

Zeer gladde oppervlakken Rq « À kaatsen het meeste licht terug 
in de speculaire richting. Indien Rq toeneemt, kaatst het 
oppervlak het licht meer diffuus terug. De ruimtelijke hoek
verdeling krijgt dan een gespikkelde struktuur. Verder is het 
mogelijk dat de polarisatierichting verandert. 

Omdat deze verschijnselen van de oppervlaktestruktuur afhangen, 
moet het mogelijk zijn om op basis hiervan een ruwheidsmete~ te 
bouwen. 
Hierbij kan onderscheid worden gemaakt in: 

de relatieve intensiteitsverandering in de speculaire 
richting 

- de totale lichtopbrengst van het verstrooide licht 
de hoekverdelingsfunktie bij diffuse reflektie 

- de polarisatierichting · 

4.3.1. Speculaire reflektie 

Als de kwadratisch gemiddelde ruwheid ~ veel veel 
de golflengte À van het gebruikte laserlicht is en 
oppervlak een Gaussische hoogteverdeling heeft dan 
een verband tussen r en Rq • 

kleiner dan 
als het 
bestaat er 

r
0 

= de reflektiecoefficient van een ideaal vlak van het
zefde materiaal in de speoulaire richting. 

ei= de invalshoek tussen de invallende straal en de 
normaal op het oppervlak. 

Vgl. 4.1 beschrijft alleen de speculaire component van het" 
licht. Het diffuus teruggekaatste gedeelte komt hier niet in 
voor. Daarom moet de apertuur van de opnemer zeer klein zijn, 
(0.01 sr). Uitlijning dient dan ook zeer nauwkeurig te gebeuren. 
Het systeem is erg trillingsgevoelig. Zelfs voor zeer kleine 
apertuur kan het diffuus teruggekaatste gedeelte de meting 
verstoren. In principe werkt het systeem alleen goed als 
r "' r 

0 
• De methode is bij gebruik van een He-Ne-laser bruikbaar 

voor oppervlakken met Rq < 0.1 1-1m. (\a= 632.8· nm) 

vgl. 4 .1 
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4.3.2. Totaal geïntegreerde scattering. 

Een methode die de reciproke van speculaire reflektie genoemd 
kan worden is gebaseerd op de totale geïntegreerde diffuse 
scattering (tis = total integrated scatter) 

\detektor DL -

spiegel-chopp~ 

~etektar 02 

llt~,~--i_ 
..... 

~Î~~stukopper-

·Coblenz-collector 
Totaal geïntegreerde scattering opstelling 

Van het gereflekteerde deel van het licht wordt alleen het 
diffuse gedeelte gemeten. De relatie tussen tis en Rq kan dus 
gegeven worden als: 

Het fundamentele verschil tussen tis-meting en speculaire 
reflektie-meting is dat tis direkter met Rq is verbonden. 
De methode is alleen bruikbaar voor zeer gladde oppervlakken, 
(Rq<< À}. Als Rq> 0.01 ~m dan is de methode niet succesvol. 
Omdat de Coblenz-collector zeer kort bij het te meten oppervlak 
moet worden gebracht, zijn de metingen vrijwel alleen onder 
laboratoriumomstandigheden uit te voeren. Het uitrichten van 
deze meetopstelling is nog kritischer. Er mag immers geen 
speculaire refelktie worden gemeten. 

4~3.3. Diffusieteit van het teruggekaatste licht. 

Een derde methode komt uit de observatie dat het teruggekaatste 
licht diffuser wordt naarmate de ruwheid groter wordt. Hiertoe 
wordt het licht in detektor 4 cq detektor 5 in fig. 4.3 verge
leken met het licht opgevangen door detektor 3. 
Omdat de verhouding I3/I4 in het algemeen afneemt bij toenemende 
ruwheid is het mogelijk iets over die ruwheid te zeggen. 
Peters, Corey en Takeyma hebben deze methode van meten ge
bruikt. Zelfs onder zeer moeilijke omstandigheden (olie, water, 
spanen) kunnen goede resultaten worden bereikt. De methode is 

fig. 4 .4 

vgl. 4 .2 
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bruikbaar voor oppervlakken met een top-dal-waarde van 2 tot 
80 ~m. In feite is dit laatste wat onrealistisch. 

Ook wordt het oppervlak wel snel en frequent met een laser
spot afgetast. Met verschillende detektoren wordt het terug
gekaatste licht opgevangen. (fig. 4.5) Het blijkt mogelijk om 
oppervlakken met een absoluut gemiddelde ruwheidswaarde Ra 
tussen 0.06 en 20 ~m te analyseren. 

interne detektor 

Schematische voorstelling om met behulp van laser-scan een werkstukoppervlak te 
analyseren. 

De hier beschreven meetinstrumenten berusten meer op empirische 
resultaten dan op een optische basis. Ze zijn als vergelijkings
instrument goed bruikbaar. De werkèlijke ruwheid kan hier niet 
mee worden gemeten. 

4.3.4. Hoekverdeling van het strooilicht. 

Informatie over de oppervlaktetopografie zit voor een groot 
deel opgeslagen in de volledige hoekverdeling van het ver
strooide licht. Meestal wordt de hoek van inval bij deze 
manier van oppervlakteruwheidsmeting konstant gehouden. 
Een rij detektoren dan wel een beweegbare detektor meet de 
intensiteitsverdeling van het verstrooide licht. Uit deze ver
deling als funktie van de hoekë, dit is de hoek tussen de 
speculaire richting en de scatterrichting waarin gemeten wordt, 
kan ook de voeding worden afgeleid. Hiertoe vergelijken ~j het 
oppervlak met een rooster (fig. 4. 6) • 

fig. 4.5 
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.4 sin6 =r e 
- 2 orde 

-~ - 1 e orde ---· 0 orde -· - 1 e orde 

-- ze orde 

-
Rooster ~et roosterkonstante d 

De maximale intensiteit bij verstrooiing aan een rooster wordt 
gevonden op die plaatsen waarvoor geldt dat het faseverschil 
tussen de verschillende lichtbundels gelijk is aan een heel 
aantál maal de golflengte van het gebruikte licht. 

d sin en= n À, n =±0, 1, 2, 

Als de invallende bundel niet loodrecht op het rooster invalt, 
maar onder een hoek Si , verandert vgl. 4.3 in: 

d ( sin6ï - sin6n ) = nÀ , n=±0,-1,2, •••••• 

le, orde (n .. 1) 

I· 

I 
e 

0 orde (n • 0) 

e 
l orde (n .. 

Optisch weglengte-verschil bij rooster verstrooiing. 

fig. 4.6 

vgl. 4 .3 

vgl. 4 .4 

fig. 4. 7 
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In fig. 4.8 staat schematisch een gedraaid oppervlak afgebeeld 
met de daarbij behorende maxima en minima. Ook hier geldt weer 
dat de intensiteit maximaal is op die plaatsen waar het weg
lengte-verschil van de verschillende lichtbundels gelijk moet 
zijn aan nÀ. 

d ( sin e. - sin e = n À , 
1 n n = ±0, 1, 2, •...• 

~ 
d 

l 
D 

e 1 orde ( n ,. 1) 
orde 

AB- CD .. d ( sin90 - sin9t) 

Optisch weglengte-verschil bij oppervlakte-verstrooiing. 

Voor de roosterfase geldt: 

ö = ..l.!... d (sin e. - sin e ) 
À l n 

zodat er maxima zijn als: 

2rr 
~: =-nÀ 
" À , 

n = ±0, 1, 2, •..... 

Bij gebruik van een HeNe-laser (:600 nm) en een eerste orde
intensiteit bij een hoek van 10° is de voeding gelijk aan: 

d (sin ei- sin en ) = À , n = 1 ( le orde) 

d = 0
•
6 = 3 45 sin 10° • ~m 

In dit voorbeeld wordt loodrecht op het oppervlak ingestraald. 
(9. = 0) 

l 

vgl. 4.5 

fig. 4.8 

vgl. 4.6 

vgl. 4. 7 

vgl. 4.8 

vgl. 4.9 
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In principe is het mogelijk om de spoed in de orde van de golf
lengte te meten (fig. 4.9). 

sine -0 10 20 30 t.O 50 60 70 80 90 

Theoretisch verband tussen de spoedden de 1e orde hoek 

De mogelijkheid om intens i te i tsverschillen en daarmee de maxima 
te kunnen meten, bepaalt de nog meetbare spoed. In fig. 4.10 
staat een voorbeeld van de intensiteitsverdeling van een door 
een goud-oppervlak teruggekaatste lichtbundel. 

10 ·] I I [ 1-ll 
10 ... 

10"5 

10"6 

10"7 

_L_ 

40° t.Oo 

Resultaat van een uting van de hoekverdeling van de intensiteit van 
het strooilicht bij een gedraaid. gouden oppervlak. ç;"' ç;(ei ,6ul 

fig. 4.9 

fig. 4.10 
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De onderste lijn is een intensiteitsverdeling gemeten even
wijdig aan de bewerkingssporen. De bovenste lijn geeft de verde
ling loodrecht op die sporen. Duidelijk herkenbaar is het 
effekt van de aanzet van het bewerkingsgereedschap. 

Een apparaat dat op deze manier werkt is van de firma Roden
stock in Mtinchen. (fig. 4.11) Het werkt met infrarood licht 
(À= 800 nm). De spot met een doorsnede van ongeveer 2 nm valt 
loodrecht op het werkstuk. De variatie van de intensiteitsver
deling gemeten door de diodenrij wordt aan de Ra-waarde gekop
peld. 

LED tj-

collimator-lens s::7 

bundel-deler. diodenrij 

~ 
strooilicht-lens-----~ 

~ signaal computer 
. : · ·. . analyser 
· · ·. · · :----___strooilichthoek 

~erkstuk-----·1----.....J! 

Schema van het optisch apparaat RM 400 van Rodenstock. 

4.3.5. Ellipsometrie. 

De oppervlaktestruktuur is van invloed op de richting van 
polarisatie van de teruggekaatste ·bundel. Bij ell~psometrie 
wordt o.a. de verdraaiing van de polarisatierichting van de 
gereflekteerde bundel ten opzichte van die van de invallende 
bundel gemeten. Het is op dit moment nog niet duidelijk welk 
het verband is tussen de meetresultaten bij ellipsametrie en 
de ruwheidsparameters. Als dit probleem is opgelost dan kan 
een ellipsometrische ruwheidsmeter een zeer geschikt instru
ment worden. De ellipsometer is ongevoelig voor strooilicht 
(trillingen tijdens het meten) en het bereik is groot. 
0 < Ra< 1 J,Lm. 

4.3.6. Speckle-kontrast. 

Als een ruw oppervlak wordt verlicht dan blijkt de gereflek
teerde bundel uit een random patroon van heldere en donkere 
gebiedjes te bestaan. De donkere gebiedjes worden ook wel 
speekles genoemd. De patronen kunnen met de theorie van Huygens 

fig. 4.11 
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worden verklaard. De intensiteit in een punt wordt veroor
zaakt door interferentie van lichtgolven die aan verschillende 
punten van het oppervlak worden gereflekteerd. Het speekle
kentrast hangt af van het gebruikte optische systeem. 
Fig. 4.12 geeft een tweetal mogelijkheden om speekles waar te 
nemen. In fig •. 4.13 staat een voorbeeld van een speckle-patroon. 

I 
A 

1' 

·-- d D ---

i --· 1 
B 

-~-
b 

Opstelling•mogelijkheden voor het verkrijgen van speckles. 
Figuur b. geeft de samenstelling bij observatie door het menselijk oog. 

~peckle-kontrast. 

Voor een circulaire bundel met dOOfSnede D en met een golf
lengte À kan de gemiddelde speckle-kontrast<ö> worden bena
derd door 

<ö> = 1.2 
L -D 

Om de ruwheid aan speekles te relateren worden toegepast: 
speekla-kontrastmetingen 
speekla-pa troondecorrelatie 

Bij speekla-kontrastmeting wordt de intensiteitsvariatie van de 
speekles aan een bepaalde ruwheidsparemeter gekoppeld. 
(fig. 4.14) 

Bij speckle-patroondecorrelatie worden twee verschillende 
patronen gecreëerd door of het oppervlak onder verschillende 
hoeken te belichten of door de belichting uit te voeren met 

fig. 4.12 

fig. 4.13 

vgl. 4.10 
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twee in golflengte van elkaar verschillende lichtbronnen. 
Oe speekla-patronen worden dan weer aan ruwheidspararneters 
gecorreleerd. 

1,0 

0,8 

0,6 

0,4-

0,2 

0 

-1'" ''"'"'' 

; 

" 
0,05" 

V 
max 

0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 

Voorbeeld speekie-kontrast als funktie van de ruwheid R~ van een metaalopper
vlak. In de figuur staan de resultaten van: 
• - gelepte staallegering 
o- alluminium en koper dat afgedraaid is 
• - een met silicium-carbonide gépolijste staallegering 

Opmerking: 
Zoals reeds eerder is gezegd, gaat men er bij dit soort optische 
technieken van uit dat de topografische hoogteverdeling van 
het oppervlak Gaussisch van aard is. Dit is over het algemeen 
niet het geval. 

4.3.7 Interferentiemicroscopie. 

In tegenstelling tot de vorige technieken kan de topografie 
van een spiegelend oppervlak rechtstreeks worden gemeten met 
behulp van interferentiemicroscopie. Het instrument bestaat 
uit een Michelson-Moritz-interferometer. 
Het heeft twee objektieven die symetrisch in de b-eide benen 
zijn geplaatst. Het te onderzoeken oppervlak staat op de plaats 
van een van de twee spiegels. (fig. 4.15) 

fig. 4.14 

fig. 4.15 

Schematische opstelling van de interferentie
microscoop volgens het principe vam Michelson. 
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Uit het lijnenpatroon van het op deze manier verkregen inter
ferentiebeeld kan de hoogte van de diverse toppen en dalen 
worden afgelezen. (fig. 4.16) 

lichtbron 

a. 
Vorming van interferentielijnen met de interferentiemicroscoop. 
Spiegel en oppervlak vormen samen een optische wig (Fig. a) 
Bij hoogteverschil À/2 is de golf één golflengte in fase verschoven (fig. b) 
hetgeen leidt tot interferentiepatroon in fig. c. 

Een uitgebreide beschrijving van deze methode staat in hoofd
stuk 7. 

Opmerking: 

Een goed overzicht van de hier behandelde ruwheidsmeettechnieken 
staat ook in lit. 4.1 en lit. 4.2. 

fi,'t. 4.16 
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5.0.0. Tasternaalden. 

5.1.0. Inleiding. 

Bij het meten van ruwheid speelt de vorm en grootte van de 
tasternaald een zekere rol. Als de kromtestraal en/of tophoek 
van de tasternaald klein is ten opzichte van de te meten ruw
heid, dan zullen de meetuitkomsten betrouwbaar zijn. De naald 
kan dan het oppervlak goed volgen. Voorzichtigheid betreffende 
de meetuitkomsten en de daarbij behorende interpretatie is 
geboden bij het meten van zeer fijne ruwheden. Een tasternaald 
met een relatief grote radius en/of tophoek kan het ruwheicts
profiel niet meer goed volgen. Een ander probleem bij het meten 
van ruwheid is de kracht waarmee de naald op het te meten 
werkoppervlak rust. Als .de spanning tussen de naald en het 
werkstukoppervlak te groot wordt, dringt de naald het oppervlak 
binnen. Dit gebeurt niet als de spanning kleiner is dan de 
toelaatbare spanning. In dit geval is de spanning met de for
mules van Hertz te berekenen. De Hertze-spanning kan worden 
afgeleid uit de kromtestraal van de elkaar rakende oppervlakken, 
de onderlinge kontaktkracht, de elasticiteitsmoduli en de kon
stanten van Poisson. Grootte en vorm van de tasternaald 
bepalen mede de ondergrens van de nog meetbare ruwheidspara
meterwaarden. Trillingen en elektronische- en/of mechanische 
apparaatresoluties kunnen ook van betekenis zijn voor de onder
grens. 
Fig. 5.1 geeft een ruwheidsprofiel met de daarbij behorende 
responsie afhankelijk van de grootte van de tasternaald. 

werkelijk 
profiel 

responsie 
ideale naald 

responsie naald 
met zekere 
grootte 

Werkelijke en waargenomen opppervlaktestruktuur verkregen door het 
oppervlak met een naald af te tasten. fig. 5.1 
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Achtereenvolgens zullen behandeld worden: 
- vorm en grootte van de tasternaald 

opstelling en meetmethode 

tasternaalden 

grootte en vor~ van de snijkant van de scheermesjes 
- meetresultaten 
- meetfouten bij aftasten 

meetkracht van de tasternaald 
- Hertze-spanningen 

5.2.0. Grootte en vorm van tasternaalden. 

In NEN 3635 staan voorwaarden waaraan de vorm van de taster
naald moet voldoen. (zie paragraaf 3.1.0. normen) 

De grootte en vorm van de tasternaalden kan op verschillende 
manieren worden vastgesteld. 

Microscopische opname. 
Deze methode lijkt niet zo erg geschikt. Het is moeilijk om 
de naald goed in beeld te krijgen in verband met de scherpte
diepte van de microscoop. Volgens Tague en Vcrburger is de 
methode goed voor tasternaalden met een radius groter dan 
10 f.Lm. 
Scannen met een elektronenmicroscoop. 
Dit is een zeer nauwkeurige methode omdat de resolutie van 
dit instrument beter dan 0.1 f.Lm is. Deze methode is voor 
de hier gedane metingen niet bruikbaar omdat de tasternaalden 
van de ruwheidsmeter niet uitgebouwd kunnen worden zonder 
iets ~an de kalibratie af te doen. 

- Aftasten van een scherpe kant. 
Bij deze methode laat men de naald loodrecht over de snijkant 
van een scheermes gaan. Dit scheermes heeft een radius van 
ongeveer 0.2 f.Lm bij een tophoek van 20°. De hier gegeven 
waarden komen uit metingen gedaan met de universele meet
microscoop van het laboratorium voor lengtemeting en uit 
waarnemingen gedaan met een elektronenmicroscoop. Met een 
x-y-recorder wordt de aldus verkregen responsie vastgelegd. 
De responsie blijkt een zeer betr.puwbare weergave van de 
tasternaald. Deze methode is erg snel, uiterst eenvoudig en 
zeer goedkoop. 

In dit onderzoek zijn vier tasternaalden met de scheermesmethode 
opgemeten. Hiervan behoren drie naalden toe aan de Talysurf 4 
en een aan de Talystep. De Talysurf 4 is een ruwheidsmeetapparaat. 
De Talystep is een staphoogtemeetapparaat. 

Zoals uit fig. 5.1 blijkt is de responsie een getrouwe weergave 
van het oppervlak als de aftasting met een ideale naald ge
schiedt. 
Heeft het oppervlak scherpe punten, die naar vorm en grootte 
zeer veel kleiner zijn dan de tasternaald, dan is de responsie 
op de plekken van die scherpe punten een goede weergave van de 
naald zelf (fig. 5.2). 

lit. 5.1 
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naald 

oppervlak 

V naald 

b. I oppervlak 

Twee extrema die kunnen voorkomen bij het aftasten van een oppervlak. 
a. grootte en vorm van de tasternaald C< grootte en vorm ian oppervlaktestruktuur. 

De responsie is overeenkomstig de vorm van de oppervlaktestruktuur. 
b. grootte en vorm van de tasternaald >} grootte en vorm van oppervlaktestruktuur. 

De responsie beschrijft de vorm en grootte van de tasternaald. fig. 5.2 

5.2.1. Opstelling en meetmethode. 

Fig. 5.3, 4 en 6 tonen de opstelling zoals die. voor de meting
en is gebruikt. 

Opstelling om tasternaalden van de Talysurf ~ met behulp van een scheermesje 
te meten. 

fig. 5.3 
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Detailopname van fig. 5.3 

De metingen zijn uitgevoerd door .een ingeklemd scheermes op en 
neer onder de tasternaald door te trekken. Om vormafwijkingen 
van het scheermes op te sporen en deze later te kunnen elimi
neren zijn de metingen een aantal maal herhaald. Dit herhalen 
gebeurt: 

op dezelfde plaats van het scheermes 
- op verschillende plaatsen van het scheermes 
- op verschillende mesjes 

op dezelfde plaats, waarbij het mesje 180° is gedraaid. 

Het scheermesje staat ingeklemd op een tafeltje. Dit tafeltje 
heeft door een parallelkonstruktie van bladveren in principe 
slechts een vrijheidsgraad van beweging (fig. 5.5). 

v-naald 

~~-------scheermes 

.____.~vrijheidsgraden van beweging 
~~~----~~L---------------------~---bovenblad 

bladveren 

Bouw van het tafeltje ~aarop het scheermes staat. 
Door de speciale bladveer-konstruktie is de vertikale verplaatsing van het 
tafelblad verwaarloosbaar. Bij e!n horizontale verplaatsing 6x = SO~m is de 
vertikale verplaatsing ongeveer 0.03~m. 

fig. 5.4 

fig. 5.5 
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Een elektromotor zorgt voor de horizontale verplaatsing van het 
bovenblad. Deze verplaatsing wordt vertraagd door: 

een vertragingskast die rechtstreeks aan de elektromotor is 
gekoppeld 

- een vertragingstrap bestaande uit snaarwielen 
een 20 op 1 hefboomkonstruktie die vast aan het tafeltje is 
verbonden. 

Fig. 5.6 en 5.7 tonen de drie vertragingstrappen. 
De vertikale verplaatsing van de tasternaald wordt als funktie 
van de horizontale verplaatsing met een x-y-recorder opge
tekend. 

De elektromotor en de vertragingstrappen. De wieltjes lopen op puntlagers. Ze 
zijn verbonden met postpakket-elastiek. ~et touwtje wordt op het laatste asje 
op- of afgewikkeld. Het andere eind van het"touwtje is verbonden aan de 
derde vertragingstrap (fig. 5.7);. 

induktieve verplaat
sings opnemer 

20 

Schematisch bovenaanzicht van de aandrijving en de vertragingstrappen 2 en 3. 

fig. 5.6 

fig. 5.7 
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5.2.2. Grootte en vorm van de snijkant van de scheermesjes. 

De grootte en de vorm van de snijkant van de scheermesjes is 
microscopisch vastgelegd. Dit is gedaan met: 

een universele meetmicroscoop 
- een elektronenmicroscoop 

Met de universele meetmicroscoop van het laboratorium voor 
lengtemeting kan een redelijke schatting over de vorm en grootte 
van de scheermesje worden gemaakt (fig. 5.8) Het uiterste snij
vlak is echter moeilijk waar te nemen. 

uiterst 
snijvlak 

6.8~m 

Vorm van het scheermes bepaald met Universele meetmicroscoop van het laboratorium fig. 5.8 
voor lengtemeting THE. 

Fig. 5.9 toont een opname van het scheermesje gemaakt met een 
elektronenmicroscoop. 

Foto van het scheermesje, gemaakt met de elektronenmicroscoop. 
Oe radius van het scheermesje is : 0.22 ~m. fig. 5.9 
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Een zeer moeilijk probleem voor het verkrijgen van goede opnamen 
is het op juiste wijze breken en eventueel verder bewerken van 
het scheermes. 

5.2.3. Responsie ten gevolge van de grootte en de vorm van de taster
naald en het te meten oppervlak. 

Als de tasternaald en het oppervlak ieder een zekere radius 
hebben, dan is de responsie de som van de radii. De responsie 
is als volgt af te leiden: 
Stel een oppervlaktestruktuur in de vorm van een plat vlak, 
waarop een cilinder ligt. De as van de cilinder is evenwijdig 
aan het vlak. De straal van de cilinder is r. Stel een taster
naald met radius R. 
De cilinder wordt in de richting loodrecht op haar as afgetast. 
Punt S, het onderste punt van de naald, beschrijft de baan van 
de responsie (fig. 5.10). 

----x 
Als een tasternaald met radius R een cilinder met radius r aftast dan is de 
responsie R + r. 
De stippellijn beschrijft de baan van de responsie. 

Voor de koördinaten van S geldt: 

X = -(r cos0 + R cos0) 

Y = r sin0 + R sin0 - R + r 

cos0 
x 

= R:;r 

sin0 
Y+R 

= R:;r 
} 

De responsie is een cirkel met straal (R+r). 

fig. 5.10 

vgl. 5.1 

vglL 5.2 

vgl. 5.3 
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Als R<<r gaat vgl. 5.3 over in: Y! + ( Y-r )2 = r 2 

De responsie is gelijk aan de straal van de te meten 
cilinder. 

Als R>>r gaat vgl. 5.3 over in: Y! + ( Y+R) 2 = R2 

In dit geval wordt de vorm van de naald gemeten. 

In het hier beschreven geval stelt de cilinder het scheermesje 
voor. 
Volgens Tayler Hobson hebben de tasternaalden de vorm van een 
afgeknotte piramide. Fig. 5.11 geeft de te verwachten responsie 
wanneer een scheermes door een dergelijke naald wordt afgetast. 

r • 0.2 IJ.m 

responsie 

scheermes----~ 

Te verwachten meetsiuatie met bijbehorende responsie. 

Uit de figuur blijkt reeds dat de afmetingen van het scheermes 
verwaarloosbaar klein zijn ten opzichte van de maten van de 
tasternaald. 

5.2.4. Meetresultaten. 

De afmetingen van de tasternaalden ,zijn afgeleid uit de grafieken 
zoals in fig. 5.12. 

a. Tasternaald 112/1003-5166 (Talysurf) 
- de vorm van deze naald is die van een afgeknotte 

piramide. 
- de tophoek is iets groter dan 90° 
.-het plateau is ongeveer 4.5 JJ.m in het vierkant 
-de radius van de rechterhoek is ongeveer 0.75 JJ.m 
- de radius van de linkerhoek is ongeveer 1.9 JJ.m 

b. Tasternaald 112/1010-8638 (Talysurf) 
- de top is piramidevormig met een zekere radius 
- de radius van de top is ongeveer 6.5 JJ.m 

c. Tasternaald 112/1008-234 (Talysurf) 
- de top is piramidevormig met een zekere radius 

het plateau van de· top is kleiner dan 0. 4 11m in het 
vierkant 
de radius van de top is ongeveer 0.4 JJ.m 

vgl. 5.4 

vgl. 5. 5 

fig. 5.11 
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d. Tasternaald 3894 (Talystep) 

d 

d 

de top van deze naald heeft een radius die kleiner is 
dan 16 !J.m 

-sllm 

3 x 3894 

Responsie verkregen door aftasten van scheermesje met verschillende tasternaal-
den van Talysurf en Talystep. f" 5 12 ~g. • 

Opmerkingen: 
De responsies z~n vrijwel onafhankelijk van het gebruikte 
scheermes. Draaiing van het mes geeft dezelfde meetresultaten. 
De responsies z~n een gevolg van grootte en vorm van de 
tasternaald en het scheermes samen. Uit de gegevens van de 
vorm en grootte van het scheermes volgende werkelijke waarden 
over de afmetingen van de tasternaalden. 
De grootte van het plateau van de tasternaald 112/1008-5166 
is verkregen uit de afstand tussen de snijpunten van het 
plateau en de z~kanten (fig. 5.13). 
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Bepalen van de grootte van het plateau bij tasternaald 112/1008-5166 

Het is mogelijk om aan tasternaald 112/1008-5166 een zekere 
radius toe te kennen. In fig. 5.14 staan drie manieren waar
op dit zou kunnen. Ze leiden tot de volgende afrondings-
s tralen: r ux -= 5 • 7 IJ.m 

r gem :: 5.3 IJ.m 
rmin = 4.4 J.LM 

-si!m~ 

Het toekennen van een radius aan tasternaald 
a. radius valt geheel binnen de naald 
b. radius valt gedeeltelijk binnen de naald 
c. radius valt geheel buiten de naald 

112/1008-5166 
ra= 5. 7 i!m 

rb:: 5.3 i!m 

r c:: 4.4 llm 

De tasternaalden van de Talysurf voldoen niet aan de NEN 3635-
normen, tenzij de eis voor wat betreft de afrondingsstraal 
ruim wordt geïnterpreteerd. Het is uberhaupt de vraag of 
tasternaalden wel volgens NEN 3635-normen gemaakt kunnen 

fig. 5.13 

fig. 5.14 
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worden. De tasternaald van de Talystep voldoet in het geheel 
niet aan de NEN 3635-normen. De naald is daar in principe 
ook niet voor gemaakt. 

Taylor Hobson geeft de volgende maten voor haar tasternaalden 
(fig. 5.15): 

Theoretische waarden zoals opgegeven door Taylor Hobson: 
a. Talysurfnaald 112/1010-863: w • 1.2 ~m 

l
l i ~ ,, 

t[i 
lp 

il' 
ll' 
' li 

I 

b. Talystepnaald 3894: oppervlak grondvlak 0.1 * 2.5 ~m. 

Het zijn theoretische waarden omdat het voor Taylor Hobson niet mogelijk is om 
naalden binnen deze nauwkeurigheid te maken. 
Zo kan Ta~lor Hobson de tophoek gekontroleerd maken binnen een hoek v~n 

80° en 1000 

5.3.0. Mogelijke meetfouten bij tasternaaldmetingen. 

Door de eindige grootte van de tasternaald worden meetfouten 
geïntroduceerd. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden voor twee 
gevallen: 

afmetingen van de groef zijn kleiner dan die van de naald. 
- afmetingen van de groef zijn groter dan die van de naald. 

5.3.1. Afmetingen van de groef kleiner dan die van de naald. 

Als de afmeting van de naald zeer veel groter is dan die van de 
groef, dan raakt de naald alleen de' randen van de groef. 

a = breedte van het spoor 
t = diepte van het spoor 
~max =maximaal aftastbare diepte 

De meetfout is gelijk aan: 

~ max 

Tasternaald raakt de randen van de groef 

at= t- ~ 
max 

fig. 5.15 
li t. 5.2 

fig. 5.16 

vgl. 5.6 
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5.3.2. Als de naald kleinere afmetingen ten opzichte van de groef 
heeft dan zakt de naald gedeeltelijk in de groef (fig. 5.17). 
De meetfout hangt in dit geval af van: 

- de groefbreedte · 
- de groefdiepte 
- profiel van de groef. 

De naald raakt de wanden van de groef. 

Voor V-vormige groeven, waarvan de dalhoek gelijk is aan 0, is 
At gelijk aan: 

1 
At = R (sin 0/2 - 1 ) 

Enkele waarden van At als funktie van R en 0 staan in tabel 5.1. 

R ( j.LII) 0.4 4.4 - 5.7 6.5 15 t/ a halve dalhoek 

At · 8 87 - 113 129 319 0.1 78° -3 2 22 28 32 79 0.05 84° *10 j.LII -
0.5 6 - 7 a 20 0.025 87° 

5.3.3. Als de radius van de naald kleiner is dan de radius van de 
groeven, de beitel heeft altijd een zekere radius, dan is de 
mogelijke fout At af te leiden uit fig. 5.18 

Naald in een zeer glad oppervlak. 

Voor geldt: At = A(R,r,0) 

At= 2(R-r)sin1 0/2- R(1-cos arcsin(R~r) sin0] 

Het zal een ieder duidelijk zijn de hier gemaakte fouten in orde 
kleiner zijn dan die van tab. 5.1. 

fig. 5.17 

vgl. 5. 7 

tab. 5.1 

fig. 5.18 

vgl. 5.8 
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5.4.0. Meetkracht van de tasternaalden. 

Met 'een Mettler-balans is de meetkracht van de tasternaalden 
behorende bij de Talysurf 4 gemeten (fig. 5.19). De maximale 
en minimale waarden van de meetkracht zijn als funktie van de 
tasternaalduitslag bepaald: 

tasternaald meetkracht [mN] 
minimum maximum 

8638 2.92900 3.36900 
5166 1.64570 2.01353 

234 0.53040 1.14900 

taster 

ba ans 

Meetopstelling: bepaling meetkracht van de tasternaald met behulp van 
een Mettler-balans. 

Uit de meetresultaten blijkt dat de meetkracht lineair afhanke
lijk is van de tasternaalduitslag. De variabiliteit van de 
meetkracht bij gelijke tasternaalduitslag is ongeveer 0.2 mN. 
Taylor Hobson zegt dat haar standaardnaald een meetkracht heeft 
van 100 mgf. 
De meetkracht van de tasternaalden van de Talystep kan niet 
zonder meer worden gemeten. Voor het berekenen van de kontakt
spanning is in dit geval van de door Taylor Hobson gegeven 
meetkracht uitgegaan. 
In fig. 5.20, 5.21 en 5.22 staat de meetkracht als funktie van 
de tasternaalduitslag gegeven. 

fig. 5.19 
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fig. 5.20 

fig. 5.21 

fig. 5.22 
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5.5.0. Hertze-spanningen. 

Met de formules van Hertz kan de spanning tussen de tasternaald 
en het te meten werkstukoppervlak worden berekend. 
Ter berekening van de spanning, die tussen de naald een het 
oppervlak heerst, nemen we even aan dat de naald het oppervlak 
niet beschadigd. 
Komen er bij de berekening "Hertze"-spanningen uit die groter 
zijn dan de maximaal toelaatbare spanning, dan treden er blijven
de vervormingen op aan het werkstukoppervlak en/of de taster
naald. 
Het zal duidelijk zijn dat de berekende spanningswaarde niet 
juist is omdat er niet aan de voorwaarde voor de berekening 
van Hertze-spanningen is voldaan. 
De afleiding van de formules van Hertz is gebaseerd op het 
spanningskontakt tussen twee kogelvormige lichamen (fig. 5.23) 

Het kontaktoppervlak heeft de vorm van een ellips. De maximale 
spanning tussen de twee kogels is gelijk aan: 

1 
max a z = a0 = 

1f 

met: - 0.38 < c < 0.41 
F is de kracht waarmee de kogels op elkaar drukken 
E is de gereduceerde elasticiteitsmodulus 

1 = E 
1-v 1

2 1-v,Z 
2E + 2E ~ 

1 2 

lit. 5.3 
lit. 5.4 
lit. 5.5 

fig. 5.23 

vgl. 5.9 

lit. 5.6 

vgl. 5.10 
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- r is de gereduceerde straal waarvoor geldt: 

1 1 1 1 1 
= -+ -+ + 7 r rl ri r2 2 

- V is de reciproce waarde van het getal van Poisson 
en volgt uit: 

G 
1 = 2 ( 1 - v) 

G is de glijdingamodulus 

Indien het onderste oppervlak, dat in de hier gevolgde afleiding 
door kogel 2 is vertegenwoordigd, panvormig is, dan dienen de 
waarden voor r en r' negatief genomen te worden (fig. 5.24). 

2 2 

In tabel 5.2 staan de relevante waarden van max crt, waarbij voor 
de berekening van die waarden ervan is uitgegaan dat de taster
naald kegelvormig is en het werkstukoppervlak plat is. 
De waarden voor de Elasticiteitsmodules komen uit diverse 
tabellen in diverse handboeken. Ter vergelijking staan in de 
tabel ook de Brinellhardheden opgenomen. 

De waarden uit tabel 5.2 volgen uit vgl. 5.9, waarbij de elasti
cjteitswaarden van de diverse materialen zijn gesteld op: 

E kwarts 6600 * 1d N/mm1 

E saphir 520 * 103 

E koper 125 * 103 

E. messing 90 * 103 

E aluminium 70 * ld 
De meetkracht F alsmede d~ radii voor de diverse tasternaalden 
volgt uit de hiervoor beschreven metingen (fig. 5.12, 20, 21 en 
22). 

vgl. 5.11 

vgl. 5.12 
lit. 5.8 

fig. 5.24 
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a *' 10' N/mm 1 

ma x 
tasternaald aluminium messing koper kwarts 

234 30 36 43 123 
22 25 30 87 

5166 7 9 11 30 
5 6 7 21 

8638 7 8 10 28 
6 7 8 24 

Talystep 0.9 1.2 1.0 3.4 
0.8 0.9 0.9 3.2 

Brinell-hardheid 230 1250-1650 1000 3000 N/mm J tab. 5.2 

Uit de waarden van tabel 5.2 volgt dat de· tasternaald altijd 
blijvende vervorming aan het oppervlak geeft, hetgeen ook wordt 
beaamd door Slötterer. zie fig. 5.25. 

Opmerking: 
De spanning tussen de ~asternaald en het werkstukoppervlak is 
ook te benaderen door het quotiënt van de tasternaaldkracht en 
het kontaktoppervlak: 

F 
a=-

A 

De grootte van het kontaktoppervlak kan benaderd worden uit de 
breedte van het door de naald in het werkstukoppervlak getrok
ken spoor. De breedte van het spoor van tasternaald T 5166 in 
aluminium is met behulp van een elektronenmicroscoop geschat 
op 1 à 2 ~m. Er is vrijwel geen kontrast vanwege de geringe 
diepte van het spoor. De tasternaaldkracht is: 

Fniax = 2 mN 
Fmin :: 1.6 mN 

zodat de spanning gelijk is aan: 

~ax = 2000 N/mm2 

Oïain = 800 N/mm2 

Ook bij deze benadering is de spanning beduidend hoger dan de 
maximaal toelaatbare spanning. 

Benaderen wij het spanningakentakt door het gemiddelde plateau
oppervlak, A = (4.5*10-3 

)
2 mm2 

, dan ~inden wij voor de spanning: 

~ax = 
crmin = 

100 N/mm2 

80 N/mm2 

Deze spanningen komen in de buurt van de plastische vervormingen. 

Gezien het feit dat de verschillende spanningsbenaderingen nogal 
wat discrepantie vertonen is het aan te bevelen hier nader onder
zoek naar te verrichten. Mogelijkerwijs is het verschil in spanningen 
zoals in deze opmerking is berekend, te verklaren met de opmerking 
dat de tasternaald wellicht niet netjes op het oppervlak rust. Het 
kontaktoppervlak is dan kleiner dan het oppervlak van het plateau 
van de naald T 5166. 
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tasternaalden 

: 
c 

: : 
aq 

• .. .. . .. 
-; 

beschadiging door glijschoen 
~eschadiging door tasternaald en glijschoen 

drie tasternaaldsporen 

Beschadiging van het oppervlak door tasternaald en glijschoen. 
Ook met behulp van de interferentiemicroscoop is de tasternaaldbeschadiging af fig. 5.25 

te schatten. 
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6.0.0. Vergelijkende ruwheidsmetingen met tasternaalden. 

Om het effekt van de drie bij de Talysurf behorende tasternaal
den ( T 234, T 8638 en T 5166) op de gemeten ruwheid te bestude
ren is een standaard ruwheidsnormaal met deze drie naalden 
afgetast. lit. 6.1 
Als standaard is de op het laboratorium aanwezige Perthen 
(PGN-T25) ruwheidsnormaal gebruikt. fig. 6.3. 
De volgens NEN 3635 minimaal aanbevolen cut-off bedraagt 250 ~m. 
Om de invloeden van de cut-off en sample-afstand te bepalen 
zijn de metingen met verschillende cut-off lengten en sample
afstanden gedaan. 
Omdat het te uitgebreid zou zijn om hier alle meetgegevens te 
geven, zal worden volstaan met de konklusies en enkele compu
teruitdraaien. 

6.1.0. Konklusies: 

Tasternaald T8638 geeft voor alle cut-off lengten de grootste 
Ra-waarde. 

- Voor alle drie de naalden geldt dat de Ra -waarde afneemt bij 
toenemende cut-off lengte. 
De Ra-waarde gemeten met tasternaald T 5166 komt bij een cut
off van 800 ~m het best overeen met de door Taylor en Hobson 
opgegeven waarde. Hierbij moet worden opgemerkt dat in de 
software van het ruwheideverwerkingsprogramma door Struik & Co 
korrektiefakteren voor deze tasternaald zijn aangebracht. 

- De plot uitvoer laat piekjes in de toppen en dalen van de 
sinus zien. Deze piekjes zijn niet herkenbaar op interferentie
foto's. Mogelijkerwijs hebben wij hier met een storing (trilling) 
te maken. De "storings"amplitude is voor alle drie del taster
naalden ongeveer 0. 04 ~m maximaal. 

Tabel 6.1 en fig. 6.1 geven de computeruitdraai voor een cut
off van 800 ~m bij een sample-afstand van 2.5 ~m. 

6.2.0. Onderzoek met kwarts-gecoate oppervlakken. 

Om te onderzoeken of kwarts coatings het oppervlak goed volgen 
zijn vergelijkende ruwheidemetingen gedaan met half gecoate 
oppervlakken. 
Deze metingen zijn zowel op de Talysurf 4 als op de Talystep 
uitgevoerd. De Talystep-metingen zijn gedaan om te kijken of de 
veel kleinere naaldkracht en de veel grotere radius van de 
naald invloed op de meetresultaten hebben. 
Omdat de Talysurf niet van een rotatie-opnemer is voorzien, is 
een "weglengte-signaal" gesimuleerd. Hierbij is uitgegaan van 
de aftastsnelheid, zoals gegeven door Taylor Hobson. 
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Konklusies: 
De Rt- en Ra-waarden zijn voor gecoate oppervlakken kleiner, 
hetgeen tot twee uiterste aannamen leidt: 

- de kwartscoating volgt het oppervlak niet eenduidig. Het 
oppervlak wordt als het ware afgevlakt. 

- de naald zakt minder diep in de kwartscoating door. 
- De Ra-waarde is voor Talystep-metingen beduidend kleiner dan 

voor Talysurf-metingen, hetgeen door het radiusverschil is 
te verklaren. 

- De Rt-waarden zijn voor Talystep-metingen kleiner tot nagenoeg 
gelijk als voor Talysurf-metingen, waarbij dient te worden 
opgemerkt dat kleine krasjes de Rt-meting sterk beinvloeden. 
Het verschil in Ra-waarde van wel en niet gecoate oppervlak
ken, gemeten met de Talysurf, laat verschillen zien van 
rond de 20%. Het verschil bij Talystep-metingen is beduidend 
groter. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de Talystep een 
paar dagen na de metingen defekt bleek te zijn, zodat hierom
trent geen duidelijke konklusies zijn te trekken. 

Vergelijkende mozaiktekeningen van een ruwheidsmeting, gedaan 
met de Talysurf 4 en met de Talystep, op Al T 633 staan gegeven 
in fig. 6 .2. 

R ,. 1.26 llm z 
R = 0.4. llm a 
A .. 0.09 llm 

r 

Interferentie-opname van de standaardruwheidsnormaal Perthrn PGN T 25. 

fig. 6.3 
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OPPRioHD. FTNe VERWERKING OPPERYL.AKTERUWHEIDMEETQSE\IENS, ' PF-8-7 

QPPRWofD. FTN. VERWERKING OPPERVLAKTERUWHEIDI'1EE:rOEQEVEN> ' PF-8-7 

PERTHet-T2S 
Ti234 
WFL • 800 STAP • 2. ~0 

.JOEP 
SINUSVOR"IQ 

NORD • i2S60 

Rt • 1. 4:326 
Rm:in -o.6'795 
RZD Ift... 1. 4000 
RZ< 1: ACU13>: 

1. 3'9W 1. :J89:J 

Rq • 0. 4437 Ra • 0. 3942 
SKEW • 0. 03:30 KURT • 1. 5SS4 

ACU'I3 • 5 

1. :3984 1. 3800 1. 4326 

POWMAX • 0.4716 MICROMETER CUBE 
FREJoU1A • 11. 0938 CYCI.ES/I"'M C,. I'IAIN FREGUENCYJ 
MXFREK a 11. 4063 CYCI.ES/I"'M C• I'IAX. FREBUENCY::I 

STAND 6 
RUW/840929/M:lS 

Rp • O.r.J32 
FL TSRT • 2 BWKQ • 2 

Dt.TF • 0. 1S63 CYCt.ES/I'!Pt C• FREBUENCY STEP <FRSTEP) :I 
FMAX • 200.0000 CYC~ES/M" C• BANDWIDTH::I 
K • 72· KK. • 74 FLTSRT • 2 BWKO • 2 WDWSRT • 0 

RUVt8i98291A2S 
FLTSRT. = 2 BVKG = 2 WOWSRT = a 

tab. 6.l.a 

-I.~. '";;:2a;;-------;2;-1';.00~------:;-'2.L:::80::--------::3:-i.:.60::--. ------Li.~~--------1.5..20 

TRA VERSED LENSTH Cl1Ml <UOR01 MlO> 

OEPTH 
(uM] 

.00 
QQBTH 

(ul1] 

-2•00a 29 i9" 69 89 109 
ABBOTT CPERC.l <OROABT) 

.oo .a +-.a s.e 1lr8 u~e.e 
C'J'ct.ESIMM <PAHEt> 

'12 .a 2 .a iyjJ s..~ a:.a 1e .a 
PERC .tillul1 

1.0 
AUTO 
CORR.,s 

-.5 

-t .0 ~...J.....L~...L.-t-.J.....l:.....!J 
.00 .20 .~ .se .ae 
MM <Alt!EHE) 

Computeruitdraai tasternaald T 234 van de Talysurf 4. fig. 6.l.a 



l.a 
[ul1] 

.a 
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-- -~·--··· --- ----~-------· . __ , _________________ ..._ --... -
---- --~ ---~----· --. --· ----· ···- --- ____________ .... _ ... _____ _ 

oPPRw-ID. f'TN, VERWERK-INQ-oPPERVLAK ~~IDt-IEÉTQ&~':~ :__!f±f::".=:: ::=~ 
- ·-PERTHËN- PGN-T2:S 
--T a633·· · · ·· · 

.. - -JoeP----- - . -
SlNUSvoRI't:tQ .... 

WFL • 800 STAP = 2. 50 NCRD = 2560 

-- ··-- ---si'NiF6 . -- ... --:~~-~~--==---~ 

~ Rt·_·:_-:_ ~- ~~62()1_ -Rct .:" 0._4~-=-=Rä :··--- o, 4~$».1-=~.Rp~-- 0_:._7608_. -----
Rmin -<>. 9593 SKEW ,. 0. O:JS6 KURT = 1. 5865 FL'fSRT ·-~ --~-.!'".:_g_ 
RZDI~Ï. 4qe2 ACLM3 a 5 
RZ(l;ÁCLM3>: 

---L~.~ r: .~1~3 _1.-~2~ .. -f.-6(?ëJ~-=-i~~5_4>~- ·----- ------·--------,--
·- ··-·-··- ---------

POWMX- • 0. 5164 MICROMETE.~ éÜBÊ ----------·-· --· 
.. FREKM • 11. Ocr.l8 CYCI..ES/1'111 . t= MlN .FREGUENCYJ 

--KXFRÈJ(-.- ff. 4063. cvcï:.Esátt1- i:.;; I'IÄlf.-FRËGuêNCYJ. ·- -----
-ril.TF-- ·;;--··o:-r563 ·cvcLEsïi'1M~FiËáuêNcv S"reP·-<F'Rsri#.-;l- --
·- -FMA-Jé -- ia 200. 0000 CYCI..ES/""" . t·· B'fiiiiiDWIDTHf - .. . __ ~- -~~-- --~=-~: .. _ --·---

1( ----"12 - -KK • _ 74 _Ft.T$RT·-~- :( __ ai,M~--~-~---!!J)W&RT ~--<?_·--------

RUV18-te98SIA25 
FLTSRT = 2 B~KG = 2 WOYSRT = a 

i ' 

tab. 6.l.b 

I -l.~ .";j;20;-------:2~";;;:-"'------:J..::-------::-l-:-:~----~:-:------~ 
.vu 2.89 3.60 i.+9 5.20 

DIYTH 
(uM] 

-2.99 ":-~~~~~~ .a 12s.a 2sa.a m.a se0.0 
OENSITI IPERC.tuMl <OROONS) 

TRAVERSED LENGTH CMMl <UORO, MID> 
.09 

DEP TH 
CuM] 

-1.09 

-2•090 20 i9 69 89 109 
ABBOTI CPERC.J <ORO,\:JT) 

1.09 

~ 
.60 

.+9 

.29 

.09~~--~~--~~ .a i.a s.0 12.a 1s.a 2e.a 
CYCLESIMM <PAHEHE) 

SLOPE 
(uMtuMl 

.a9 

.12 ~..:-9---l~~~-..__....J • _.a 4.0 6.0 8.a 10.0 

1.0 
AUTO 
CORR •• s 

PERC.u/11 IM 

.a H-H-H-H++++++-144-H 

-.5 

-
1 
•0.ae .20 .40 .se .89' 

.IM ( AUHEHO 

Computeruitdraai tasternaald T 8638 van de Talysurf 4 fig. 6.l.b 
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OPPRWofD. FTN, 1/E"l'lWE"l~KING OP~·f·WJLAKTERUWHEIDMEElGEGEVENS, ' PF..;e-7 

OPPRI!fiD. FTN. VERWErHUN<~ OP~·l:-t~IJLA:.I.TERUWHEIDMEETGEGEVENS. ' PF-&-7 

PERTHEN PGN-T~'5 
T ~U66 

. .)( if=::, 

WFL • 800 ~TAP ~ 2. ~0 
~·J J!'tt1JS\)fJf1i"' t n 

NURD .. ;.!::;60 

Rt • 1. 3S!i7 
Rmin -o. 605&! 
RZD IN• 1. 3.&94 
RZ < 1: ACLM:l>: 

·-·1.-3722 1·. :JSBl 

Rq • 0. 4508 Ra 
SKEI.J o--0 0 .I ~·:-i KU~T 

A(.:l N:J .-. 5 

1. 3"?'::1 l. J6Q~i L 3734 

C. 49:30 ;•U CP.OI'IE"f[!~l CURF. 

0.4005 
l. 5753 

11. 09:38 CYC:LESniN [=-- ~IAIN FWEGUENCYJ 
11. 4063 CYCLE!:ïniM l=-- ~lAX. FREQUENCYJ 

STAND 6 
RUW/840907/1'12~ 

Rp" ~ 0. 7006 ·-· ···--·-··-· 

FLTSRT • 2 BWKQ • 2 

POWMAX • 
FREKI'IA = 

l'IXFREK • 
"DLTF 
"FI'IAX 

0. 156:3 (;'tCLES/riH c~ FRF.GUENCY STE? <FRSTEP)J 
"; 2-~0. 0000 C'.'CLf-!:i/~1N l=< llANOWIDTHJ 

K ,. . 72 KK =--· 74 i""t T~>~n '- 2 llWI\G .. 2 WDWSRT • 0 

RUVt9"t999'7 1 A25 
A.. TSRT = 2 MG = 2 WD'iSRT = 0 

tab. 6.l.c 

-1,~ ,i:-,:'Vli:--------:2:-J-:M::-------::-21.:::8r.I:------:-L:-::-----~~----____j 
4U oat:J o U 3,69 i,i0 5,20 

OEPTH 
CuMl 

-2 99 ~"'=""~..,--1---='----....J · .a 12s.a 25e..-a m.a sea.0 
OENSITf CPERC ,;unJ < ORDDNS) 

TRAVERSED LENGTH [MM] <UORD, MlD) 
.00 

DEP TH 
CuMl 

-2•99a 29 i0 sa 89 100 

.59 
POWER 
[~ 

ABBOTT CPERC .J < ORDABT) 

•99 .0 4.9 8.9 12.9 1S.9 20.0 
CYCI..EStMM <PAHEHE) 

Computeruitdraai tasternaald T 5166 van Talysurf 4 

SLOPE 
Cu1111J!1l 

.90 

'
12 .a 2.0 4.9 s.0 e.a 1e.a 

PERC.ut11ul1 
1.9 

AUTO 
CORR •• s 

.9 H+H-+++-1~-++m-++-~-~-t 

-.5 

-1.9 '*-..L..I.!~~:-!-~--!..1 .ee .2a .40 .se .sa 
MM <AUHeiE) 

fig. 6.l.c 
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OPPRl+ID. ~"Tr.;, 1/ERt,.JF.RK.tNG OP~t~VLAKTERUWHEIDMEETGEGEVENS, ' PF-8-7 

OPPRl+ID. :-! ,..;, \IE:J!~JEm.UNQ OP~·t::R'JLAKT!ffiUWHEIDMEEïQEGE'JENS, ' PF-EI-7 

Al.-l-T6:.J3 
T 51M 
WFL = 2~0 

JOEP 
l3INNEN 1 

::n M• .,. 1 00 NCRD = 2000 

STAND 8 
Al./840409/1'101 

0.0~3 Rp • 0.1407 Rt = 0. ::··?lt. 
Rmi n =-0 . .r 5-::>'J 
RZDIN= 0. ;;•::>·~J 

R Z C 1 : ACLtl::i i . 

Rq 0. 04~•? 
~'\L:~J · · \1. Of~! 1 

Ro. 
KURT 3.0740 FLTSRT • 2 BWKQ • 2 

''.Cl i'f:l = ~, 

0. 2729 0. 21 J:, 0. J ïJO 0. WIJ6 0. 2604 

POWMAX = 
FREXMA = 
MXFREX = 
DLTF 
FMAX 
K = 824 

C'. 0001 Mlt:RO~IF.TF:'I CUBE 
411. ~>000 r.YCLFS/NN C= MAIN FREGUENCYJ 
495. ~i000 C'fCLJ::~/NM C= MAX. FREGUENCYJ 

C :1000 <;YCLFS/~lN C= FHEGUE'NCY S1EP CFRSTEP>J 
!>JO. 0000 CYCLf·.S/N~l L"' BANDWIDTHJ 

~(K '- ??::' FL T!>"RT = 2 R~IKG ., 2 WDWSRT • 0 

Al.18181891A81 
R. TSRT = 2 BVICS = 2 WDVSRT = a 

.62 .~ 1.12 
TRAVERSED L.EM6TH Clltl <OORD, MID> 

1.37 

-.aa 

tab. 6.2.a 

1.62 

- •59a 28 '18 sa ae 1 ae 
A800TT CPERC.J <lRlABT> 

•
92.a .i .8 1.2 1.6 2.8 
PERC.~ 

1.8 
AUTO 
C~JR .. s 

.aa.a1ee.8298.9398.8108.85BB.a 
CYtlE5Im <PAHEH:> 

-t.a .aa .86 .12 .1s .25 
111 (AIJSIE) 

Computeruitdraai ruwheidsmeting met Talysurf 4 van een niet
gecoated aluminium oppervlak. fig. 6.2.a 
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OPPRI-HD. ~TN, 'I!::~WE:fHqNG OP~·EflVLAKTERUIJHEIDMEETQEGEVENS• ' PF-B-7 

OPPRI-HD. !O"TN, IJE'fl~IE:iRK!NG CP:>E.f{\JLA~TERUWHElDMElirTQEQEVENS. ' PF-B-7 

r..*"' 
AL-j-T63:J 
T :5166 
WFL • 250 

.Jtli:.t> 
BINNEN 1 

STAND 8 
AL/84040C1/Ml7 

31AP "" J (10 NeRD 2000 

Rt at 0. 16d;! ~~~. 0. 0::!:-•3 
Rmin =-o. 0~07 SKC.::W J 0. 4~!.J'"i 

RZI> IN- 0. 134b 1\(;l.i'f::J ~.:; 

RZ C 1: ACLM:Ji: 
0. 1355· 0. 1257 0. 1778 0. !:Jó? 

POWMAX ., C. 0000 MlCl"lOI'IEïE:"l 
FREKMA • ó. 5000 CYCLf"S/Nl'l 
MXFREK = 4'1"7. 5000 CYCLE!3nli'l 
DLTF ~ C. 5000 CYCLE5/MM 
FMAX = ~00. 0000 CYCLF..Cl/~11'1 

K ,. 14 KK "1000 i-L.Tf'>ln 

R;. 0. 0182 
KUkT '"" 4. 0405 

0. 0?71 

CU BI! 
C= MAIN FREGUENCYJ 
C= MAX. FREGUENCYJ 

Rp . 
FLTSRT 

C= FREGUENCY SlEP CFRSTEPlJ 
C= BANOWJDTHJ 

0. 1195. -2 BWKQ 

= 2 BWKQ = 2 WDWSRT • 0 

• 2 

tab. 6.2.b 

-.1~--------------~~------------~=-------------~~------------~~~------------~ 1.&2 

-.3 .. ... , ... , ...... 
D&IS11T rPSIC~ (!IIDS) 

CTt&.ailm <PNEIE> 
Computeruitdraai ruwheidsmeting met Talysurf 4 van een 
gecoated aluminium oppervlak fig. 6.2.b 
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-·2.37 

.09 
DEPTH 

[uM] 

-.25 
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OPPRiolotD. FTN. VERWERKING OPPERVLAKTERUWHEIDI'IEETQEQEVENS. ' PF-8-7 

AL/ 84042:1/1 BI 
TSTEP 38'94/4mN/181 PULS 
WFL • 2:10 STAP • 0. ~ 

.JOEP 
~ SPEED SELECTOR 

NORD • 4000 

STEP 5 
AL/8404:Z:S/1'101 

Rp • 0.2341 Rt • 0. 2609 
Rmin --o.0268 
RZD IN- 0. 109:1 
RZ C 1: ACU13>: 

Rq • 0.0181 Ra • 0.0096 
SKEW • 6. 5237 KURT • 70.9477 

ACU13 • 5 
Fl. TSRT • 3 BWKO • 2 

0. 070:1 0.::!609 0.0643 0.07::!0 0.0798 

POWI'tAX • 0. 0000 l''fiCROJ'IETER CUBE 
FREMA • 4. 0000 CYCL..e:S/1'11'1 C• l'fAIN FREOUENCY:J 
I'IXFREK • 146. 0000 CYCL..e:S/1'11'1 C• MAX. FRE!iUENCY:J 
DLTF • 0. 5000 CYCL..e:S/1'11'1 C• FREOUENCY STEP <FRSTEPJ J 
FI'IAX . =-1000. 0000 CYCL..e:S/1'11'1 C• BANDWIDTH:J 
K • 9 KK • 293 Fl.TSRT • 3 BWKQ '" 2 WDWSRT • 0 

AL! i9i2StA91 
AL RT : 3 BWKG = 2 WOWSRT = 0 

.S2 .87 1.12 1.37 
TRAVERSED LENGTH CMMl <UORD, MlO) 

.ea -.92 
DEP TH 

[ul1] 

-.25 -.99 

-~~~~~~~~~ · .a 1259 .a 2599 .a me .e 5999 .a -.sa9 20 i9 69 89 109 
ABBOTI rPERC .J < ORDABT) DENS !TI rPERC .1uMl < ORDONS) 

.09 
POVER 
cuJ13o118 

.aa 

.00 

1.0 
AUTO 
CORR· •• s 

tab. 6.2.c 

1.62 

s.a e.a ta.e 

•09 .a ia.a 89.0129.9tse.9299.9 
CTct.EStMM < P AHBiE) 

-1.
0.ae .as .12 .1s .25 

MM < AlJiEHE) 

Computeruitdraai ruwheidsmeting met Talystep van een niet
gecoatact aluminium oppervlak fig. 6.2.c 



.1-
[uM] 

-IL •. 37 

.00 
DE? TH 

(uM] 

-.10 
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OPPRt.ttD. FTN, VERWER~INQ OPPERVLAK"TEHUWHEIDI'IEETQEQEVENS, ' PF-8-7 
11>1: 

AL/840425/3 BEJooCOATlNQ JOEP STEP :5 
TSTEP 3994/4MN/181 PULS :50 SPEED SELECTOR AL/840425/M19 
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fig. 6.2.d 
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7.0.0. Ruwheidsmeting met behulp van interferometrie. 

7.1.0. Inleiding interferometrie. 

Een verschijningsvorm van licht is die van het golfkarakter. 
licht is een speciaal gebied in het grotere geheel van 
elektromagnetische golven (fig. 7.1) 

.. •• 
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I 
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Nuc;iear sp1n Tnwe!"-.. 

• CrysW 
'""" 

Elclrontc Elcronirc 
circuits o;in:u.iiS 
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Het elektromagnetisch spektrum. 

Deze golven zijn gekarakteriseerd door elektrische- en daaraan 
gekoppelde magnetische velden. Deze velden kunnen zich in een 
medium voortplanten. De voortplantingsrichting en -snelheid 
hangt af van de golflengte en het doorlopen medium. 
Maxwell heeft vergelijkingen opgesteld voor het gedrag van EM
golven. Uit die vergelijkingen volgt· ook dat een elektrisch 
wisselveld steeds een magnetisch veld tot gevolg heeft.Daarom 
kunnen EM-golven volledig door een E-veld beschreven worden. 
De in een punt bij elkaar komende verschillende E-velden kunnen 
vektoriëel worden opgeteld. Komen meerdere E-velden bij elkaar 
dan spreekt men van interferentie. Zichtbare interferentie 
treedt op als de golflengten van de verschillende golven gelijk 
zijn en als er een vaste faserelatie tussen de verschillende 
golven bestaat. In andere gevallen treedt zweving op. 
Een vaste faserelatie kan men verkrijgen door licht van een 
lichtbron op te delen en weer bij elkaar te brengen. Dit kan op 
twee manieren: 

deling naar golffront 
- deling naar amplitude. 

fig. 7 .1 
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7.1.1. Deling naar golffront. 

Een golffront is een verzameling van punten in een ruimte rond 
een lichtbron die gelijke fase hebben. Bij deling naar golffront 
wordt een gedeelte van het golffront na reflektie bij een recht
streeks van de bron komend gedeelte gebracht. Hierna treedt 
interferentie op (fig. 7.2). _, 

-- / -)(> ,- \ / 
,...>..- \ / __ ,. \ ~)', 

,llir· I ' ', 
bron-C"_... l 1 /I ', 

~ .... - I / I ' \' •1.... 7', I interferentie 
' -.... I / 'I \ ... -'I I " ' ' .,_ ,, 
\ . ', ." . .... ""Jo.~' 

\ ' / ' "'!, ........ 
\ ')( ', \ ,; 

\ / ', \ "'/1 scherm 
\ /", ' \ .... 
/
V ' '/'-' ----•-•.:.---spiegel 

I '...-"' 
'-', // 

visuele 1 ' ;Y' / 
bron-----. I/"' 

~ 

Deling naar golffront. 

7.1.2. Deling naar amplitude. 

De amplitude geeft de sterkte van de golf aan. Bij deling naar 
amplitude wordt een zelfde deel van het golffront via een 
halfdoorlatende spiegel opgedeeld in twee golffronten. Na 
reflektie worden de bundels weer bij elkaar gevoegd waarna 
interferentie optreedt (fig. 7.3) 

I 
i sl I 

t ' L • lens t 
L 

I 11 52 s, D = 50% spiegel 
" s .. spiegel 

-a--·~---
- -... , 

11 s .. beeld van sl 011 D /' + ~ •' / EO( ) . I 

bron 12 
11 < ~ .: 

.............. I lt 
lt 

' ........ -- I 
11 

-~ 
+ -~. ( t) ~1 

E1 ( t) ' I I I t Scherm 

Deling naar amplitude volgens het principe van Michelson. 

fig. 7.2 

fig. 7.3 
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De interfarometer zoals die staat afgebeeld in fig . .7.3 is 
bekend onder de naam Michelson-interferometer. Voor praktische 
toepassingen in de interferometrie wordt van deze opstelling 
gebruik gemaakt. Het weglengteverschil verdraagt AL. 
AL= 2(Lz-LI). Hierbij denken wij ons spiegel S 1 gespiegeld over 
de halfdoorlatende spiegel D in S 2 • 

Zichtbare interferentie is als gevolg van de fysische eigen
schap ván de gebruikte lichtbron slechts over een beperkt ge
bied AL mogelijk, omdat de intensiteitsverdeling van een licht
bron altijd een zekere breedte heeft. Voor een monochromatische 
lichtbron ziet de intensiteitsverdeling er uit als in fig. 7.4. 

Intensiteitsverdeling bij monochromatische lichtbron. 

De intensiteitsverdeling kan afhankelijk va."l de lichtbron breed 
tot zeer smal zijn. De breedte AÀ bepaalt de kwaliteit Q van 
de bron. 

À Q::-
AÀ 

Elke golflengte Ài rondom À0 maakt in principe zijn eigen inter
ferentiepatroon. Naarmate AL groter wordt, versmelten deze 
patronen in elkaar. Hierdoor vervaa~t het interferentiepatroon. 
Michelsen heeft de zichtbaarheid van het interferentiepatroon 
gedefiniëerd als: 

Verloop V van enige lichtbronnen. 

fig. 7.4 

vgl. 7.1 

fig. 7.5 
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De maximale lengte waarover interferentie optreedt noemt men 
de coherentielengte. Hiervoor geldt: 

Tabel 7.1 geeft enige karakteristieken van bekende licht
bronnen. 

Lichtbron Q L (111) [nm] kleur 

gloeilatRp 1.5 
-5 4.50 wit 0. 7 10_3 

Hg-lamp 1800 1.0 10 546 groen 
Cd-lamp 3.1 to 5 0.2 644 rood 
86 Kr-lamp 1.5 10 6 0.8 565 oranje-rood 
He-Ne laser 1.0 60 633 rood 

Bij de He-Ne laser in tabel 7.1 is er van uitgegaan dat de 
laser slechts licht van één golflengte uitzêndt. 

In het geval van een twee-mode laser hebben wij met twee golf
lengten te doen (fig. 7.6) 

Àt Àz 

Intensiteitsverloop van de 2 mode-HP laser. De omhullende is de 
intensiteitsverdeling t.g.v. net neon. De laserlengte werkt als 
een filter, zodat À1 en Àz mode overblijven. 

Twee verschijnselen zijn nu van belang: 
Er zijn twee golflengeten À1 en À2 • 

- Iedere golflengte heeft een zekere breedte. 

vgl. 7.2 

tab. 7.1 

fig. 7.6 
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Voor de afzonderlijke intensiteiten geldt: 

Il = cl + c
2
cos 411' Ll - Lz 

À! 

Ll - Lz 
Il = ct + c

2
cos 411' 

Àz 

De breedte van elke laserlijn afzonderlijk zorgt er voor dat er 
na een zekere lengte ~L geen interferentie meer optreedt. 
Bovenstaande twee verschijnselen leiden tot fig. 7.7. De zicht
baarheid V is steeds minimaal bij een veelvoud van de halve 
laserlengte Ll 

a 

L3L I 2 L 
a 

Zichtbaarheid van interferentie bij een 2-mode laser 
V s zichtbaarheid 

De interfarometer zoals in fig. 7.4 kan op twee manieren 
worden ingericht en wel volgens: 

Ujnen van gelijke dikte. 
- Lijnen van gelijke helling. 

~1.3. Lijnen van gelijke dikte. 

Deze ontstaan wanneer de spiegels s1 en s2 een kleine hoek met 
elkaar maken. Het golffront is hierbij vlak (fig. 7.8). 

a 

s, 

I 
I 

====scherm b c 

vgl. 7.3 

vgl. 7.4 

fig. 7.7 

Interferometer met lijnen·van gelijke dikte met bijhehorende interferentiepatroon (b) fig. 7.8 
en intensiteitsverdeling (c). 
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7.1.4. Lijnen van gelijke helling. 

Deze ontstaan wanneer de beide spiegels zuiver evenwijdig aan 
elkaar staan en de lichtbron niet in het brandpunt van de lens 
staat, waardoor het golffront bol wordt. In de praktijk is dat 

. altijd het geval omdat de lichtbron e~ndige afmetingen heeft. 

b c 
a 

Interferoauter met lijnen van gelijke helling met bijbehorende interferentiepatroon fig, 7 , 9 
(b) en intensiteitsverdeling (c). 

Voor het meten van oppervlaktestrukturen gebruikt men altijd 
lijnen van gelijke dikte, omdat de lokatie van de interferentie
lijnen hierbij in het oppervlak komen te liggen. Een verstoring 
aan de oppervlaktestruktuur is dan snel te herkennen (fig. 7.10) 

Al. ST 51 
Ilford PanF 
50 sec 
~ 0.3 mm 

Interferentiefoto van een glad afgedraaid stuk aluminium met een ronde 
beschadiging. Oe interferentiebanden staan loodrecht op de bewerkings
sporen. Het ronde gebiedje is een ~vlakke" put. 

3 À 
Oe diepte van de put bedraagt =w 2"' 0.041J.m 

fig. 7.10 
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7.2.0. Michelson-interferometrie. 

Voor de beschrijving van de interferometrie volgens Michelsen 
beschouwen we de volgende uitgangsgegevens: 

1. Wetten van Maxwell voor EM-velden -2. E-velden mogen vektoriëel worden opgeteld 
3. Voor de intensiteit van de straling geldt: 

......... ..-..~ .. 
I= <E.E) = ~ Re(E.E ) 

4. Vlakke golven worden door de koppeling van E en H 
volledig beschreven door: 

_. ..... ~ ~ 

E(t) = E exp(i(k.r -wt)) w 
211' = f 

Volgens het superpositieprincipe geldt voor de twee velden 
E1 (t) en E2 (t) na samenkomst in de interfarometer (fig. 7.3): 

Ê(t) = Ê1(t) + E2(t) 

Vit het derde uitgangsgegeven volgt voor de intensiteit I; 
- - * I= Yz Re(E(t).E(t) ) 

Als geldt dat f'1 (t) en Êz(t) reëel zijn en Ê1 (t)//Ê2(t} en 

k//-; dan geldt voor I: 

I= I 1 + I 2 + 2 ~cosk.c;1 -;2 ) 

Vgl. 7.9 leidt tot maxima en minima: 

I . 
nnn 

p•l,2,3, ••• 
Als I

1
=r2 hebben wij te maken met periodieke uitdoving en 

oplichting. 

7.3.0. Het interferentiepatroon verkregen door deling naar amplitude 
is afhankelijk van: 

- schuinstand van de spiegel 
- golving in:.:_ de =spiegel 
- oneffenheden in de spiegel 

vgl. 7.5 

vgl. 7.6 

vgl. 7.7 

vgl. 7.8 

vgl. 7.9 
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7.3.1. Schuinstand van de spiegel. 

Voor het bepalen ruwheidsparameters met behulp van Michelson
interferometrie is het noodzakelijk om een aantal interferen
tiebanden op het te onderzoeken oppervlak te creëren. 
Dit kan door Spiegel s1 iets schuin ten opzichte van spiegel 
s2 te plaatsen (fig. 7.11) 

Interferometer met schuin geplaatste spiegels. 

H~t schuin plaatsen van spiegel s1 leidt tot een extra bijdrage 
~1 in vgl. 7.9 (fig. 7.11 en 12) 

s s 
1 

I / 
1 r -r t. rl;' n 1 2 

T I 
H h I I 

I I 
I I 

I r-/ 
~· 

tan Ijl 

r -r ,. spiegelafstand bij een evenwijdige spiegelstand 
1 2 . 

ll r 1 .. bijdrage t.g.v. schuinstand spiegel sl 

H • bundeldiameter 
h • hoogte gemeten vanaf snijlijn van de twee spiegels 

In de praktijk is h een relatieve afstand 
I 

Bijdrage ll r l bij schuine spiegelstand s
1 

Hierdoor gaat vgl. 7.9 over in: 

Hetgeen weer leidt tot maxima en minima: 

I min 
} 

Het aantal interferentiebanden wordt veroorzaakt door de 
schuinstand van spiegel St ten opzichte van spiegel S2· 

Uit vgl. 7.JO volgt direkt de optische afstand tussen twee op
eenvolgende interferentiebanden.Deze is gelijk aan de halve 
golflengte van het gebruikte licht. 

Bandafstand = À/2 

fig. 7.11 

fig. 7 .12 

vgl. 7 .10 
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7.3.2. Golvingen in de spiegel. 

Golvingen in spiegel s1 zijn te ontbinden in golvingen loodrecht 
op en golvingen.evenwijdig aan de interferentiebanden (fig. 7.13) 

b. 

a. Golving loodrecht op de interferentiebanden zijn te nerkennen aan een ver
plaatsing als geheel van een aantal van die banden. 

b. Golvingen evenwijdig aan de interferentiebanden zijn te nerkennen aan een 
verandering van de geaiddelde bandafstand. 

Plaatselijk afstandsverschil tussen de twee spiegels zorgt voor 
een effekt zoals in fig. 7.13a. In het tweede geval (fig. 7 .13b) 
veroorzaakt het verschil in schuinstand tussen de twee spie
gels onderling het verschil in bandafstand. 
Bovenstaande twee effekten kunnen als volgt in vgl. 7.9 worden 
verwerkt: 

I = I + I + 2\/II cos k.(~ +r;; +~ +A: _-; ) 
1 2 1 2 1 1 1go 1 f l 1go 1 f // 2 

waarin: 

~ 

Ar ~ ~golF 1 bijdrage 
t:.r . 

1golf // 
t 

loodrecht op } d~ interferen- · 
t.g.v. golving 

tie-banden evenwijdig aan 

7.3.3. Oneffenheden in de spiegel. 

Oneffenheden op een van de spiegels leiden tot variaties in 
de interferentie-banden (fig. 7 . 14) ... Uit deze variatie kan de 
oppervlaktetopografie en daarmede de daarbij behorende ruwheida
parameter worden afgeleid. Het interferentiebeeld dient daar
toe punt voor punt te worden uitgemeten. 

~ 

Door oneffenheden verandert vgl. 7.9 met t:.~r1 
I = I 1 + I 2 + 2 ~ cos k_(~ +A~ +A~ l +A-;.1 // +AA;;1 -~ ) 

De laatste term in vgl. 7 .12 is te schrijven als: 

~...,)I -a.- ... --_.. -a _.,...._ 

cosk.(r1 +Ar1 -r2 )+k.(Ar1tArl//) + k<llAr 1 

I II III 

fig. 7.13 

v~,l. 7.11 

vgl. 7.12 

vgl. 7.13 



- 82- interferometrie 

waarin voor de bijdrage van de drie termen geldt: 
I is de bijdrage t.g.v. de afstand tussen de spiegels. 

II is de bijdrage t.g.v. de scheefstand tussen de spiegels. 
III is de bijdrage t.g.v. de oppervlakteruwheid van een der 

beide spiegels. 

Opmerking: 
In vgl. 7.12 geeft ~~ de loodrecht op de interferentie
banden staande oppervlakte-oneffenheid. Voor ruwheidsender
zoek is dit immers de relevante variabele. De keuzerichting 
van de interferentie-banden is dus van wezenlijk belang. 
Het zal duidelijk zijn dat de referentiespiegel optisch vlak 
moet zijn. De ruwheid hiervan moet vele malen kleiner zijn 
dan die van het te onderzoeken werkstukoppervlak. · 

Fig. 7.14 toont een interferentie-opname van een glad afge
draaid stuk messing. Fig. 7.15 laat nogmaals ·zien hoe uit het 
interferentiepatroon de tapegrafie van het oppervlak kan 
worden bepaald. 

Interferentie-opname van glad afgedraaid messing. 

messing 
Ilford PanF 
240 sec 
~ 0.8 mm 

De interferentie-banden staan loodrecht op de draaisporen. Uit de variatie 
loodrecht op de interferentie-banden kan de ruwheid worden bepaald. 
Oppervlakt~oneffenheden evenwijdig aan de interferentie-banden zijn te her
kennen aan een plaatselijke verbreding of versmalling van die banden. 

De bandafstand is À/2: 0.27 iJ.II. (fig. 7.14} 
De top-dalwaarde bedraagt: a .bandafstand • a.À/2 .. 1/7• 0.27: 0.04 iJ.m 

- ::1_1- a.B .. top-dalwaarde met 
de bandafstand 

_ __ bandafstand 8 

a ,. fraktie van 

~~~ 

De top.-dal-waarde ,. a.B 

:t'ig. 7.14 

fig. 7.15 
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~4.0. Invloed van de brekingsindex 

Bij ruwheidsonderzoek met behulp van interferometrie is het 
belangrijk dat het interferentiepatroon niet wordt verstoord 
door verschillen in brekingsindex. Verschillen in brekings
index kunnen o.a. optreden als gevolg van plaatselijke ver
schillen in: 

- luchtvochtigheid 
druk 
temperatuur 

In deze paragraaf zal worden aangetoond dat verschillen in 
brekingsindex, die mogelijkerwijs optreden, de ruwheidsmeting 
niet beïnvloeden. De fotografisch vastgelegde interferentie
beelden bevatten dus de juiste informatie betreffende de 
topografie van het onderzochte oppervlak. 

De verschuiving AL van een interferentielijn wordt uitgedrukt 
in een fraktie van de bandafstand (fig. 7.14 en 15). 

met O<a<l 

De relatieve lengteverandering als gevolg van een verandering 
in de golflengt À bedraagt: 

dAL = 
AL 

da + ~ 
a À 

De laatste term in vgl. 7.14 kan geschreven worden als: 

dn 
n 

n = brekingsindex 

Met vgl. 7.15 kan vgl. 7.14 geschreven worden als: 

Voor een relatieve fout in de bepaling van L van-1/10 geldt: 

dÀv 
Ày 

Waarbij we stellen dat: 

dn 
n 

1 
= 10 

da = 0 a 
(ideale fraktiebepaling) 

(de golflengte is tot op 5 nm bekend) 

Voor droge lucht geldt: 

n-1 = c p 

vgl. 7 .14 

vgl. 7.15 

vgl. 7.16 

vgl. 7.17 

vgl. 7 .18 
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dn 
-= 
n 

Oe luchtvochtigheid speelt een minder grote rol. 
Wil vgl. 7.17 gelden, dan moet voor de grootte-orde van de 
laatste term in vgl. 7.17 gelden: 

dT 
T ~" 300 p 

Dit laatste is onzia •. 
Conclusie: Bij ruwheidsmeting zoals die hier is toegepast 

speelt de brekingsindex geen rol. 

7.5.0. Oe interferentiemicroscoop. 

Met een interferentiemicroscoop kan de topografie van een 
spiegelend oppervlak worden vastgelegd. Uit de verkregen topo
grafische gegevens kunnen diverse ruwheidsparameters worden 
afgeleid. 
Oe interferentiemicroscoop, die op het laboratorium voor 
lengtemeting op de THE staat, heeft drie paar verwisselbare 
objectieven. Oe uiteidelijke vergroting van het beeld op het 
negatief is voor de objectieven 10*, 25* en 60* respectievelijk 
13*, 33* en 78* (fig. 7.16) · 
Oe optische konstruktie van het instrument komt overeen met 
fig. 7.17. 

• I 

<:::t> 
I 

<7":> 
I 

} oculair 

r· ~ ,, ; ., . , 
r--&ill-~J---f2l------~--

, 
c:::: j ::;:, G 2 

A 
I 
I 

$ ~0 
~ J 2 

werkstukoppervlak 

Principe-schema Carl Z~iss~interferentiemicroscoop. 

Q 

vgl. 7.19 

vgl. 7.20 

fig. 7 .17 
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10 

Carl Zeiss interferentiemicroscoop. 

1,2 instelknop voor kanteling bovenplaat k 
3,~ instelknop voor horizontale verplaatsing bovenplaat k in x- cq y-richting 
5 keuzeknop voor Thallium- cq witlicht-verlichti~g 
6 grove snelle scherpinstelling 
7 scherpinstelknop 
8 verstelknop voor objectief revolver 
9 klemhouder voor camera 
10 sluiter voor camera 
11 instelknop om interferentie-banden te draaien en/of de breedte ervan te vari~ren 
12 instelknop om interferentiebanden te verplaatsen, nodig bij vergelijkingsmetingen 

van groen- en witlicht-interferentie 
13 instelknop voor beeld van referentiespiegel, werkoppervlak of beiden 
1~ diafragma 
R revolver met drie objectieven en referentie-objectieven plus referentiespiegels 
Sv verwisselbare referentiespiegels 
Ok oculair 
F 
k 
E 
T 
w 

camera 
bovenplaat 
verwisselbaar inlegstuk in bovenplaat 
Thallium-lamp 
witlicht-lamp 

fig. 7.16 
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De microscoop werkt naar het principe van Linnik. Hierb~ wordt 
met twee objectieven gewerkt, waardoor het mogel~k is om met 
korte brandpuntsafstanden te werken. De objectieven zijn iden
tiek. Het ene objectief staat,tussen de deelplaat cq het deel
prisma en het te onderzoeken oppervlak. Het andere objectief 
staat symetrisch aan het eerste opgesteld met in de plaats 
van het oppervlak een referentiespiegel. Omdat de te onder
zoeken oppervlakken verschillende referentiecoëfficiënten 
kunnen hebben, is de referentiespiegel verwisselbaar uitgevoerd, 
zodat de intensiteiten I 1 en I 2 afkomstig van de lichtbundels 
van het werkstukoppervlak cq de referentiespiegel ongeveer 
gelijk aan elkaar gemaakt kunnen worden. De reflektiecoëfficiënt 
van de r~ferentiespiegel is respectievel~k 0.9, 0.6 en 0.3. 
Vrijwel gelijke intensiteiten tijn immers van belang voor een 
goede zichtbaarheid van het interferentiepatroon. 
De werkelijke bouw van de microscoop is beduidend complexer 
(fig. 7.18) 

Interieur van de Carl Zeiss-interferentiemicroscoop. 

Lichtbundel E1 en E2 komen uit Thalliumlamp (Th) door lens (L) 
of uit de witte gloeilamp (W) door lens L2 naar keuzespiegel 
s1• Van hieruit gaan beide bundels via lens L3 door apparatuur
diafragma (B 1) en gezichtsdiafragma (B 2) achter prisma P2 door 
naar deelprisma P1• Hierdoor worden de twee bundels gesplitst 
in de meet- en referentiebundel. 

fig. 7.18 
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- meetbundel: 

- referentiebundel: P1 ,P2 ,G3 ,G1 ,P4 ,s2 ·Ls ,01 naar referentie
spiegel Sv 

De golflengte van het thalliumlicht is gelijk aan: 

lth= 0.53505 ± 0.00001 ~m 

De bandafstand in de interferentiepatronen is gelijk aan de 
halve golflengte. 
Enkele specifieke interferentiepatronen staan afgebeeld in 
fig. 7.19, 20 en 21. 

ii--- i interferentie-beeld van een 
vrijw~l vlak opper~lak. 

Uit de opname 20 is niet direkt te 
zien of het om een groef of richel 
gaat. ·oat is wel tijdens de opname 
waar te nemen. 

interferentie-beeld van een groef. 

interferentie-beeld van een schuin 
opliggende cilinder. 

fig. 7.19 

fig. 7.20 

fig. 7.21 
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7.6.0. Verwerking van interferentie-beelden in meetresultaten. 

Interferentie-beelden kunnen met een interferometer of met 
een interferentie-microscoop digitaal/analoog dan wel foto
grafisch worden vastgelegd. Zoals betoogd in paragraaf 7.2.0. 
(Michelson-interferometrie) komen de interferentie-banden met 
de niveaulijnen in het oppervlak overeen. De interferentie
lijnen tijn met de hoogtelijnen van een landkaart te vergelijken 
(fig. 7.22). 

Hoogtelfjnen op stafkaart. 

De kleinheid X/2 (=0.3~m) bepaalt het nog meetbare hoogtever
schil. Het is mogelijk om oppervlaktestrukturen van enkele 
hondersten van ~m zichtbaar te maken. De uitmeting kan met een 
meetoculair worden gedaan. De interferentie-beelden kunnen ook 
fotografisch worden vastgelegd, waarna de verwerking van de 
beelden in een later stadium plaats vindt. 

Bij tweestraleninterferentie en bij gebruik making van een ideale 
lichtbron is het intensiteitsverloop loodrecht op de streep
richting zuiver sinusvormig (vgl. 7.9). Hierdoor zijn de inter
ferentielijnen niet scherp begrensd. Bovendien beïnvloeden de 
afmetingen van de lichtbron en de bij de lichtbron behorende 
golflengtebreedte AÀ het interfere~tiepatroon. 
Toch is het mogelijk om nauwkeurig op frakties van de bandaf
stand te interpoleren. 

Het oog ervaart het helderheidsniveau steiler (fig. 7.23), 
waardoor het mogelijk is om op 1/lOe van de bandafstand te 
interpoleren. Dit komt overeen met een nauwkeurigheid van 
À/20 ( =0 .03~m) • 

11(\L'\L/ 
afstand 11 

afstand ~ 

Werkelijk helderheidsniveau (a) en helderheidsniveau zoals het oog dat 
kan waarnemen (b). 

fig. 7.22 

fig. 7.23 



- 89- interferometrie 

-Fotografisch verharden van interferentie-beelden (fig. 7.24) 
Hierdoor kan de nauwkeurigheid worden opgevoerd tot O.Ol~m. 

Zachte en harde opname van een interferogram. f" 7 24 ~g. . 

Het vervaardigen van equide~siteiten in kombinatie met 
harde fotografie. Equidensiteiten zijn fotografisch verkre
gen platen waarop lijnen van gelijke zwarting staan. 

Kopie op 
Agfacontour 

Equidansiteit 
van 1ste rang 

Equidensltelt 

I Z 

D 
Grijswig met bijbehorende equidensiteiten. 

Door equidensiteiten kunnen oppervlakte-oneffenheden kleiner 
dan À/200 worden gedetekteerd. In dit onderzoek zijn equidensi
teiten van interferentie-beelden gemaakt. Daarbij is gekeken 
naar de eisen die aan de equidensiteiten gesteld moeten worden 
voor het bedrijven van ruwheidsonderzoek. Het vervaardigen van 
equidensiteiten wordt behandeld in paragraaf 7.7.0. 
Tolansky heeft experimenten op basis van Miehelson-interferentie 
ontwikkeld. Bij deze methode wordt een dunne transparante laag 
op het te onderzoeken oppervlak aangebracht. Doordat het licht 
in deze laag meerdere malen reflekteerd ontstaat een scherp 
intensiteitspatroon. Onder zekere omstandigheden kunnen nauw
keurigheden van À/500 (~O.OOOOl~m) worden bereikt. 

fig. 7.25 
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Fig. 7.26 toont het principe van de stralengang bij Multiple
interferentie. 

~/ .. , 
~, , , , 

, , 

Principe van ;ultiple-interferentie. 

Fig. 7.27 toont het intensiteitsverloop als funktie van de 
reflektiecoëfficiënt. Duidelijk is hi~r te zien dat materi
alen met een hoge reflektiecoëfficiënt smalle intensiteits
pieken hebben. 

' ' ' ' '•. R•0·6 ~· ..... ___ _... ...... __ 
R•0·9 

Intensiteitsverdeling bij multiple-interferentie in afhankelijkheid 
van de reflektiecoëfficiënt. 

Daarom is de methode traag, destruktief en vaak niet toepas
baar. 
Fig. 7. 28 geeft een voorbeeld van e-en opname verkregen met 
Multiple-interferentie. 

Twee- en meerstralen interferogram 

fig. 7.26 

fig. 7.27 

fig. 7.28 



- 91 - interferometrie 

7.7.0. Toepassing van equidensiteiten. 

Als toepassing voor de techniek der equidensitometrie denke 
men aan het meten van ruwheden van zeer gladde oppervlakken, 
zoals bijvoorbeeld fijn gedraaid aluminium (fig. 7.29). 

aluminium-oppervlak 

De interferentie-banden zien zeer glad uit. De fijnstruktuur in 
het oppervlak komt bij de equidensiteiten duidelijk naar voren. 
Uit de verkregen equidensiteit komt onmiddellijk informatie vrij 
omtrent de variàtie van de top-dal-waarde van het oppervlak. 
Voor het verkrijgen van andere ruwheidsgegevens zoals bijvoor
beeld Ra-waarde en hellingsverdeling is het noodzakelijk het 
beeld punt voor punt op te meten. Dit zou met een optische kop 
kunnen gebeuren die de fotografische plaat zeer nauwkeurig 
aftast. Deze kop moet de interferentie-lijnen goed kunnen volgen. 
Aan de xy-verplaatsing van de leeskop moeten dan ook zeer hoge 
eisen worden gesteld. 
Het interfarogram kan ook met een video- kamera worden opgenomen 
en in een geheugen worden opge~lagen. De gegevens omtrent de 
variaties in de interferentie-banden kunnen dan met een com
puter worden vertaald in de gewenste ruwheidsparameters. 

Opmerking: 
Het onderscheidend vermogen in intensiteit van de optische 
kop dan wel de video-·kamera bepaalt hoe groot het kontrast 
van het interfarogram of de daarvan af~eleidde equidensiteit 
moet zijn. Het totale onderscheidend vermo~en geeft de reso
lutie loodrecht op het werkstukoppervlak. 
Het onderscheidend vermogen in de meetplaats van de optische 
kop dan wel het aantal beeldpunten van de video-kamera zorgt 
voor de ondergrens van de resolutie in een vlak evenwijdig 
aan het werkstukoppervlak. 

De in dit onderzoek vervaardigde interferentie-opnamen met bij
behorende equidensiteiten zijn niet verder met een optische kop 
of met een video-k~~~Fa uitgemeten. 

fig. 7.29 
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Enkele interferentie-opnamen met bijbehorende equidensiteiten 
staan gegeven in fig. 7. 30. 

~~~:;;,, ;:.:;..;.;: ....... ~ 
.r:::.~=~~ 

Interferentie-opnamen met bijbehorende equidensiteiten. 

De interferentie-opnamen in fig. 7.28 zijn gemaakt met een 
Carl Zeiss-interferentiemicroscoop (fig. 7.16) De doorsnede 
van het gezichtsveld bedraagt bij de objectiefvergrotingen 
10*, 25* en 60* respektievelijk 2, 0.8 en 0.3 mm. Uit het 
aantal interferentie-banden volgt de resolutie van de nog 
meetbare hoogteverschillen. Bij de in fig. .30 getoonde inter
ferentie-beelden kan goed op 1/lOe bandafstand geïnterpoleerd 
worden. De resolutie is derhalve ongeveer 0.03~m. Door verder 
opwaarderen van de interferentie-opnamen kan de resolutie nog 
verder worden verkleind. 

fig. 7.30 
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i.8.0. Equidensitometrie. 

Er zijn een aantal methoden om equidensitometrie in de inter
ferometrie te bedrijven: 

- harde fotografie/pseudo-equidensiteit. 
fotografie met gebruik making van het Sabattier-effekt. 

- fotografie met Agfa-contour-professional. 

7.8.1. Harde fotografie/pseudo equidensiteit. 

De eerste proeven om interferentie-beelden te versterken hebben 
in feite nog niets met equidensiteiten te maken. Het beeldkon
trast kan echter sterk worden opgevoerd op de volgende manier 
(fig. 7. 31) : 

I. opname interferentie-beeld 
II. fotografisch verharden van het beeld door omkopiëren op 

hard materiaal 
III. negatief en dia van de laatste opname maken 
IV. een kontaktafdruk waarbij negatief en dia exakt op elkaar 

liggen of een klein beetje ten opzichte van elkaar zijn 
verschoven in de richting loodrecht op de interferentie
banden. 

Fig. 7.31 toont een interferentie-opname met het bijbehorende 
pseudo-equidensiteit. 

a. b. 

a. Harde opname interferogram. 
b. Pseudo equidensiteit waarbij negatief en dia iets ten opzichte ian elkaar 

verschoven is in de xy-richting. 
fig. 7.31 
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7.8.2. Fotografie met gebruikmaking van het Sabattier-effekt. 

Een tweede methode om goed uitleesbare fotografische platen 
te vervaardigen, berust op het Sabattier-effekt. 
Kort omschreven gaat dit als volgt: 

_I. Van een origineel negatief wordt een hard fotografisch 
positief beeld gemaakt. 

II. Nadat de plaat gedeeltelijk is ontwikkeld, wordt de plaat 
gedurende een bepaalde tijd egaal nabelicht. 

III. Vervolgens wordt de plaat nog enige tijd doorontwikkeld. 

Het resultaat is een partieel positief-negatief beeld. Op de 
grens van de film uit de eerste en tweede fase is een lijn van 
gelijke zwarting, een equidensiteit, ontstaan. Hierna kan mid
dels harde fotografie een kontrastverhoging in de equidensi
teit worden bewerstellïgd (fig. 7.32). 

Sabattier-opname. 

7.8.3. Agfa-contour-professional. 

Met dit fotografisch materiaal kunnen equidensiteiten direkt 
met het negatief worden gewonnen. Het is hierbij mogelijk om de 
breedte van de lijnen van gelijke zwarting almede de densiteit 
zelf te variëren. Het proces staat uitgebreid beschreven in 
lit. 7.1. (fig. 7.33). 

fig. 7.32 

lit. 7.1 
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Agfa-contour opna•e 

7.8.4. Opmerking: 
- Het maken van interferentie-opnamen en het omkopiëren hier

van zodat de beelden voor verdere verwerking geschikt zijn 
kost voor alle drie de methoden erg veel tijd. 
Bij het fotografisch omkopiëren hoeft in principe geen detail
verlies op te treden. 

- Reitz en Roose hebben aangetoond dat equidensiteiten inder-

fig. 7 .33 

daad lijnen van gelijke zwarting zijn. Hun werkwijze was als lit. 7.2 
volgt: 

Van een vlak oppervlak wordt een interferentie-opname ge
maakt. Daarna wordt de fotografische plaat onder gelijke 
omstandigheden nogmaals belicht. Bij deze tweede opname zijn 
de interferentielijnen 90° gedr~aid ten opzichte van lijnen 
van het eerste beeld. Het intensiteitsverloop loodrecht op 
de banden is voor beide beelden sinusvormig. Theoretisch 
kunnen nu lijnen van gelijke zwarting worden berekend. Deze 
worden vergeleken met de lijnen verkregen uit een equidensi
teit van het betreffende interferentie-beeld (fig • . 34). 

- Van een equidensiteit-opname kan een tweede orde equidensi
teit worden gemaakt. In het algemeen leidt dit tot een ver
hoging v.an het kontrast. Hogere orde equidensiteiten maken 
heeft meestal geen zin. De korrelstruktuur van de gebruikte 
films leidt uiteindelijk tot de haalbare nauwkeurigheid. 
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Dubbel interferogram met de interferentie-lijnen loodrecht op elkaar 
en bijbehorende lijnen van gelijke zwarting. 

7.9.0. Fotografische haalbaarheid van resolutie van interferentie
beelden. 

Bij het maken van interferentie-ol:lnamen is het van belang om 
vooraf vast te stellen welke eisen er aan de opnamen moeten 
worden gesteld. NEN 3635 geeft voor ruwheidsonderzoek met be
hulp van een tasternaald aanbevelingen betreffende de te kiezen 
meetlengte. Deze is voor periodieke profielen 20 tot 64 maal 
de afstand van de bewerkingssporen (tab. 3.2). 
Het verdient aanbeveling om bij interferometrisch ruwheidsender
zoek een vergelijkbare meetlengte te nemen. Bij het uitkiezen van 
geschikt fotomateriaal is het van belang te weten dat de afstand 
tussen twee opeenvolgende interferentie-banden ~/2 (~0.27~m) 
bedraagt (fig. 7.35). 

fig. 7 .34 

fig. 7.35 
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De uiteindelijke resolutie waarmee de topografie van een stuk 
materiaal met behulp van interferentiemicroscopie kan worden 
bepaald hangt o.a. af van: 

I. 
II. 

III. 
IV. 
v. 

de golflengte van de lichtbron 
de interne optiek 
het gebruikte microscoopobjectief 
het aantal interferentie-banden 
het gebruikte fotografisch materiaal 

VI. het oplossend vermogen van de uitleeskop of video-kamera 

ad I: Àth= 0.53505 t 0.00001 ~m 
ad II: onder interne optiek wordt verstaan: deelplaten, 

prisma's, spiegels, lenzen etc. 
ad III, IV en V: Deze hebben te maken met welk deel van het 

werkstukoppervlak op het negatief of de dia 
komt. Bij het verder uitvergroten van het 
interferentie-beeld kan de korrelstruktuur van 
het gebruikte fotografisch materiaal de reso
lutie nadelig beïnvloeden. 

ad VI: De fout hieronder geïntroduceerd dient klein 
te zijn ten opzichte van de totale fout die 
reeds door de yoorgaande processen is gemaakt. 

Als voorbeeld staat hieronder de resolutie van de interferentie
opname van fig. 7.35. 

opjectiefvergroting 60* 
doorsnede interferentie-beeld 0.3 mm 
negatief materiaal: Ilford PanF 160 lijnen/mm 
doorsnede negatieg 23.4 mm (=78*0.3 mm) 
aantal interferentie-banden: 18 

Het oplossend vermogen van fotografisch materiaal wordt gegeven 
in lijnen/mm. Uit bovenstaande gegevens volgt het aantal lijnen 
per bandafstand: 

aantal lijnen/bandafstand = doorsnede negatief * aantal lijnen op 
aantal interf. band negatief 

= 23.4 
18 * 160 = 208 

Als verdere fotografische verwerking zonder informatieverlies 
gebeurt, is de haalbare resolutie dus: 

haalbare resolutie = 

Opmerking: 

1 
208 * 

À 

2 
= 0.0013 !lm 

- Er zei gewezen dat de hier berekende resolutie de fotogra
fische nauwkeurigheid is. 
Indien het negatief op bijvoorbeeld Agfa-contour wordt omge-
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kopiëerd, dient de vergroting minimaal vier maal te zijn. Dit 
omdat het aantal lijnen/mm op Agfa-contour gelijk is aan 40. 
De resolutie kan door vergratingsfouten achteruit gaan door: 

verlies van informatie als gevolg van verkeerd foto
materiaal 
niet juist ontwikkelen 
lineaire vergrotingsfouten 

Tabel. 7.3 geeft een overzicht van diverse in de handel zijnde 
fotografische materialen. Bij de keuze van fotografisch materiaal 
is het goed te weten dat zacht materiaal zonder informatiever
lies hard kan worden gemaakt. 

Conclusie: 
De haalbare meetnauwkeurigheid waarmee de topografie van een 
werkstukoppervlak kan worden bepaald, kan met interferentie
opnamen in principe in· de orde van· enkele nm. worden gebracht. 
Hierbij is er van uit gegaan dat de resolutie van de interferen
tiemicroscoop klein genoeg is. 
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8.0.0. Ruwheidsmeting met een He-Ne-Laser. 

Een Ne-He-laser biedt via interferometrie de mogelijkheid om 
zeer kleine weglengteverschillen te meten. Daarom is er in dit 
onderzoek naar gezocht om die mogelijkheden uit te buiten, zodat 
de laser-interfarometer als ruwheidsinstrument kan worden in
gezet. De eis die vooraf aan dit meetinstrument is gesteld, is 
dat het karakter ervan topografisch diende te zijn. Of anders 
gezegd: het meetinstrument dient haar basis in de moderne 
lengtemeettechniek te hebben. Om begrip te kweken voor eventueel 
toepasbare ruwheidsmeetinstrumenten met het hier boven genoemde 
karakter volgt hier eerst een korte beschrijving over lengte
meting met behulp van laser-interferometrie. 

8.1.0. Algemene inleiding laser-interferometrie~ 

Een laserstraal heeft drie belangrijke eigenschappen ten opzichte 
van de klassieke gasontladingslampen: 

- De monochromaticiteit van een laser is vele malen hoger, 
waardoor het mogelijk is om over een veel grotere afstand 
interferentie te creëren. 
De interferentielengte kan voor een laser vele tientallen 
meters zijn, terwijl die voor gasontladingslampen vele malen 
kleiner is. De eis daarbij is dat de laser maar één frequentie 
emiteert (single frequency). 
De laserfrequentie is afhankelijk van de cavitylengte en de 
intensiteit weer van de frequentie, zodat de frequentie is 
te stabiliseren via normen van stabilisatie van intensiteit. 

Voor interfarometrische lengtemeting wordt gebruik gemaakt van 
een Ne-He-laser. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een 
enkelvoudig- en een tweevoudig gepolariseerd type. Laserwerking 
berust zoals de naam reeds aangeeft, Licht Amplification by 
Stimulated Emision of Radiation, op twee Kwantum-fysische ver
schijnselen. 

- In een mengsel van Helium ( 1 mm Hg-druk) en Neon ( 0.1 mm Hg
druk) worden Heliumatomen middelg-een gasontlading in aange
slagen toestand gebracht. De energie-niveaux van de aangesla
gen toestanden (23 S en 2' S) zijn metastabiel en liggen in de 
buurt van bepaalde energie-ni veaux van het Neon ( 3 S 2 en 2 S 2) • 
Bij een botsing tussen het metastabiele Helium-atoom en het 
nog niet aangeslagen Neon-atoom vindt energie-overdracht 
plaats van Helium naar Neon. 
Het metastabiele Helium valt terug naar een stabiele toestand. 
Het Neon is door de botsing in een aangeslagen toestand 
terecht gekomen. Op zijn beurt vervalt Neon ook weer naar 
lagere energie-niveaux, hetgeen onder uitzending van licht 
gebeurd (fig. 8.1). 
In eerste instantie is er sprake van spontane emissie. Als 
de laser eenmaal werkt dan is de emissie een gevolg van het 
tussen de spiegels resonerende licht. 
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Energie-niveaux Helium en Neon. 

Het laserlicht wordt door de spiegels grotendeels gereflek
teerd, waardoor er onder bepaalde kondities een staande 
golf tussen de spiegels kan ontstaan. De frequentie van het 
laserlicht is afhankelijk van de onderlinge afstand tussen de 
twee spiegels, die de trilhol te vormen. ,. 

Zonder trilholte, die door de lengte van de gasontladingsbu~s 
wordt veroorzaakt, zou de bandbreedte in hoge mate door het 
doppler-effekt worden beïnvloed. De trilholte bepaalt de band
breedte van het uitgezonden licht, terwijl de lengte tevens be
paald of meerdere frequenties tegenlijkertijd optreden (multi
mode). 
Fig. 8.2 laat het een en ander nogmaals zien. 

\-----dopp 1 er-omhul! ende 

fig. 8.1 

-4 

(threshold), geeft het intensiteits
gebied aan waaronder geen laser
werking mogelijk is. 

Voor doppier-breedte geldt: 

De bij de trilholte behorende 

IUD .. 20 10 nm. 
k.c 

laserfrequentie • fL = 2 n La 

De bandbreedte van de mode is gelijk aan: AÀ 
m 

-6 
'" 1 10 nm. 

(k • groot getal) 
fig. 8.2 
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Twee manieren van laserwerking zijn mogelijk: 
De frequentiestap tussen de opeenvolgende modes ó.f t =c/2 n L 
is kleiner dan het toelaatbare laserfrequentiegebi~J~ 
In dit geval hebben wij te maken met een multimode-laser. 
Een singlemode-laser heeft een frequentiestap die groter is 
dan het toelaatbaar frequentiegebied. 

Door de lengte van de trilholte juist klein te kiezen ontstaat 
een single-mode-laser volgens fig. 8.3. 

\----- doppler 

---· ____ Threshold 

-f 
single-mode laser 

Dit soort lasers kan gestabiliseerd worden door de intensiteit 
maximaal te houden. 
Het behoeft geen betoog dat de trilholte een perfekt konstante 
lengte dient te hebben, wil er geen frequentie-verschuiving 
binnen de doppler-breedte plaatsvinden. 
De kwaliteit van de laser hangt o.a. af van: 

de mechanische stevigheid 
- minimale thermische uitzetting en de mogelijkheid van kompen

satie ervoor. 
de scheikundige en fysische samenstelling van het gasmengsel. 

Bij een Zeeman-laser-stabilisatie zorgt een axiaal magneetveld 
voor het verder opsplitsen van het 3 Sz~Neon-niveau. Hierdoor 
ontstaan twee doppler-omhullenden. De laserfrequentie wordt op 
het snijpunt van de twee doppier-omhullenden afgesteld. 
Als gevolg van het "Pushing-effekt" wordt de ingestelde frequen
tie ~ uit elkaar getrokken in de frequenties ( f0 -Af) en ( fo +ó.f) • 
Bij de HP-laser is het verschil tussen de twee frequenties (2Af) 
gelijk aan 2 MHz. (fig. 8.4) 
Stabilisatie gebeurt door de twee intensiteiten van tegengesteld 
circulair gepolariseerde bundels te vergelijken en de laser-· 
frequentie zonodig bij te sturen tot ze gelijk zijn. 
Een gunstig neveneffekt van deze manier van lasering is het 
feit dat het licht, behorende bij de twee doppler-curven, tegen
gesteld circulair is gepolariseerd. 
Op het frequentieverschil en de tegengestelde polariteit berust 
nu juist de werking van de HP-laser-interferometer. De frequen
ties zullen .in het vervolg. worden aangeduid met f1 en f2 • 

fig. 8.3 
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---Threshold 

f 
Twee-frequentie componenten van Zeemanlaser. 

8.2.0. Laserinterferometrie met de "Zeeman"-laser. 

Het principe is geschetst in fig. 8.5 

L 

Interferometer met 
L • laser 

twee-frequentie-laser en polarisatieprisma. 

OS ~ deelspiegel 
PP .. polarisatieprisma 

.. verschil bepaling V 

PO, ,P02 • detektoren 
S1 ,S2 • hoekspiegels 
T, , T2 .. frequentieteilets 
0 a display met computer 

De uit de laser komende frequenties ft en f 2 zijn doorgang door 
een À/4-plaatje onderling loodrecht lineair gepolariseerd. Een 
gedeelte wordt via spiegel DS naar de fotodiode PD 2 gestuurd 
en het andere deel gaat naar de interferometer waar ft en f 2 
worden gesplitst op het prisma PP. ft gaat naar s1 en na reflek
tie naar PD 1 , terwijl f 2 naar de instelbare spiegel s2 gaat en 
na reflektie ook op PD1 valt. 

fig. 8.4 

fig. 8.5 
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De mogelijkheid om lengteverschillen volgens dit systeem te meten, 
berust op de dopplerverschuiving van fz, als gevolg van het 
verplaatsen van de meetspiegel Sz. Detektor PD 2 meet het frequen
tieverschil f 1-f2 =äf. Detektor PD 1 meet het frequentieverschil 
f'1 -f'z =äf'. t'z is de dopplerverschoven frequentie van f2 ten 
gevolge van het bewegen van spiegel s2• 

Af - Af' = 
2v f 
c/n 

Teller T1 en Tz registreren Af en Af' en vergelijken die met 
elkaar. Verwerkingseenheid V meet de verschilfrequentie als
ook de richting van Sz. 

Het lasersysteem volgens fig. 8.5 berust op een zuivere 
frequentiemeting. Het oplossend vermogen kan langs elektronische 
weg worden vergroot. In extreme gevallen is het mogelijk om een 
oplossend vermogen van slechts enkele nanometers te verkrijgen. 

8.3.0. Zeeman-laser-interferentiemeter met cats-eye. 

Bij de hier beschreven lasermeetsystemen heeft de meetbundel een 
zekere omvang. De doorsnede van de HP-bundel bedraagt 8 mm. 
Indien het lukt om de bundeldiameter klein genoeg te maken, dan 
kan de bundel gebruikt worden om ruwheden te meten aan spiegelen
de oppervlakken. De diameter van de bundel kan op een teles
copische manier niet klein genoeg worden gemaakt. Daarom is 
gekozen om het brandpunt van een enkelvoudige lens als meetpunt 
te laten funktioneren. Het te meten oppervlak en lens werken 
samen als "cats eye", waardoor deze de bundel op dezelfde manier 
reflekteren als bij de onder normale condities te gebruiken 
hoekspiegels. Voor de doorsnede van het brandpunt geldt: 

Àf 
ds = 1.22 -o-

f 
0 
l. : 

~erloop van de bundel door een positieve lensw 

Voor de HP-laser zou vgl. 8.1 overgaan in: 
-9 

ds = 6.238 * 10 * f -- 9.5 10-7f 1.22 8 * 10-3 

of ds " 10-
6* f 

Praktisch gezien gaat vgl. 8.1 niet altijd geheel op o.a. als 
gevolg van lensfouten. 

lit. 8.2 

vgl. 8.1 

fig. 8.6 
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Fig. 8.7 geeft het theoretische en werkelijke verloop van de 
bundeldiameter in het focus als funktie van de bundeldoorsnede. 
50 

4-0 

~theoretische 

30 ;----werkelijke 

20 

10 

diafragmaopening [mm] 
0 ~--~--~~--~--~----~---+----~~-----1 2 3 4- 5 6 7 

Gemeten spotdiameter tegen de theoretische. 
De spot verkleinen kan door: 

De inkomende bundeldoorsnede D te vergroten. 
- Een lens met een kleinere brandpuntsafstand te nemen. 

Een speciaal lenzenstelsel te kiezen. De spot van de compact
disk-aftastbundel is volgens Philips 1 à 2 ~m. 

Gezien het feit dat wij ons in dit onderzoek tot eenvoudige len
zen hebben beperkt, zullen mj genoegen moeten nemen met een spot
diameter van een zekere afmeting (5~m<ds<10 ~m geschat). 

In dit onderzoek is vooral gekeken naar het meetbereik dat de 
diverse opstellingen hebben. Er is nog niet gekeken naar de ruw
heid zelf. 

8.3.1. Meetopstellingen. 

De meest eenvoudige opstelling (fig. 8.9) voor het doen van ruw
heictsmeting is direkt van het lengtemeetsysteem afgeleid. 

laser 
~-----i 

-- - -- --' I 
' I 
,: I 

4.1----++--1------...Y -- -- - . ., I 

----------~ ~--~-~-r--~~=--~-=-=-j 
Direkt• laser-lengtemeetopstelling 

laser 

pp 

Proefopstelling laser met cats-eye. 

fig. 8.7 

fig. a .a 

fig. 8.9 
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Fig. 8.9 geeft de proefopstelling voor het doen van ruwheids
onderzoek. De meetbundel gaat niet door het centrum van de lens. 
Het te meten werkstukoppervlak wordt dusdanig verplaatst in de 
y-richting, dat het gemiddelde oppervlak in focus blijft. 
Hoogteverschillen in het oppervlak worden door het lasersysteem 
als lengteveranderingen gedetekteerd. 
Bij dit meetsysteem dient de lens een vrij grote diameter te heb
ben omdat: 

de laserbundel 8 mm in doorsnede is 
- de uit de laser komende bundel 12 mm verschoven dient te 

worden, vanwege het vaste detektorsysteem van de laser. 
Met een door HP geleverd verschuivingssysteem is het mogelijk 
de meetbundel door het centrum van de lens te laten gaan. 
Dit leidt tot de opstelling van fig. 8.10. 

hulpsysteem 

Opstelling ~et meetbundel door centrum van de lens. 

Een variant van de vorige opstelling staat in fig. 8.11. B~j 

deze opstelling is voor vrijwel totale symetrie gekozen. 

Opstelling met meetbundel door centrum van de lens met min of meer 
totale symetrie. 

Voor het goed funktioneren van de opstelling zijn een aantal 
criteria van belang: 

oplossend vermogen van de opstelling 
- de maximale hoek die het te maken oppervlak ten opzichte van 

de meetbundel mag maken 
- de diameter van de spot 
- de lineairiteit in het meetgebied 

het interfarometrisch bereik 
- de stabiliteit van de opstelling. 

fig. 8.10 

fig •. 8.11 
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1- Het oplossend vermogen bepaalt o.a. wat nog wel en wat niet 
meer goed wordt gemeten. De laser moet genoeg signaal hebben 
wil hij goed meten. Zo niet dan raakt de laser in alarm. 

2- De maximale hoek die het oppervlak met de meetbundel mag 
maken. De verdraaiingahoek is afhankelijk van: 

de stand van het werkstukoppervlak ten opzichte van de 
lens-normaal 

- de oppervlakteruwheidsstruktuur. 

Als het oppervlak ideaal is uitgericht en wij hebben te maken 
met een gedraaid oppervlak, dan is de maximale hoek als gevolg 
van de ruwheidsstruktuur, waaronder het werkstukoppervlak met 
de normaal van de lens staat, relatief eenvoudig uit te rekenen. 
De oppervlakteruwheid wordt o.a. bepaald door: 

de radius, aanzet en spoed van de beitel 
trillingen tussen de beitel en het oppervlak 

- het tijdelijk en/of permanent wegduwen van materiaal tijdens 
het verspanen. De scherpte van de beitel speelt hier een 
belangrijke rol. 

Stel een stuk materiaal dat trillingsvrij is verspaand zonder 
dat het materiaal tijdelijk en/of permanent weg is geduwd. 
Het oppervlak ziet er dan zo uit als in fig. 8.12. 

werkstuk 

s 

Voor het ruwheideprofiel geldt binnen één spoed: 

y = Rb - VRi, 
2' 

1 
Rt = Rb VR2b - ( s/2) 2 -x -

i x tg amax 
s/2 

y = VR2b _:; =vRzb - Cs/2l' 

De Rt-waarden gevonden als hierboven staan in tabel 8.1 gegeven 
als funktie van Rb en s. De waarden voor tg~ staan in tabel 8.2. 

Rb [mm] 0.5 1 2 5 

SPOE!d (~J,m) 2 0.25 0.09 
5 6 3 1.5 0.6 

10 25 12 .. 5 6.2 2.5 
20 100 50 25 10 
50 625 312 156 63 

-De waarde Rt als funktie van de beitelradius en de spoed. waarbij ervan is uit
gegaan dat het werkstukoppervlak ideaal is afgedraaid. R in nm. 

t 

fig. 8.12 

tab. 8.1 
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~ b [mm] 0.5 1 2 5 

spoed [J..Lm] 2 0.5 0.2 
5 5 2.5 1.25 0.5 

10 10 5 2.5 1 
20 20 10 5 2 
50 50 25 12.5 5 

Oe waarde tgttals funktie van de beitelradius en de spoed, wa!Sbij ervan is uit
gegaan dat het werstukoppervlak ideaal is afgedraaid. tga .10 • 

3- de diameter van de spot ligt tussen 5 en 10 J..Lm. 
4- de lineairiteit in het meetgebied. Hiernee wordt bedoelt de 

relatie van de afstand zoals de HP-laser die meet en de 
werkelijke verplaatsing. De verwachting is dat deze relatie 
redelijk tot goeg lineair zal zijn, omdat het golffront vrijwel 
vlak is in het gebied rond het focus. (fig. 8.13) 

Volledige lineairiteit is er in het geval de laser met het 
cats-eye hetzelfde weglengteverschil meet als de laser zonder 
cats-eye lfig. 8 .l4) 

-lll I 
1 

5- het interfarometrisch Hiermee wordt bedoeld over welke 
meetgebieden het laser-meetsysteem werkt. 

6- de stabiliteit van de opstelling. Deze heeft te maken met 
o.a. trillingen, gradiënten in de brekingsindex, etc. Hierdoor 
wordt weglengteverschil tussen meet- en referentiebundel 
geïnduceerd .. 

8.3.2. Meetresultaten. 

De proefopstelling uit fig. 8.9, 8.10 en 8.11 zijn onderzocht op: 
lineairiteit 

- het toepasbare meetgebied: - weglengte langs de bundel 
hoekverdraaiing van de spiegel. 

tab. 8.2 

fig. 8.13 

fig. 8.14 
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8.3.3. Konklusie. 

Het is mogelijk om met de hier geschetste opstellingen ver
plaatsingen te meten. Mogelijkerwijze kan men zelfs ruwheid 
meten. De opstelling moet dan nog verbeterd worden. Vooral 
dient het objekt op een zeer goede rechtgeleiding bewogen te 
worden. Een alternatieve meting, die met dit soort opstellingen 
gedaan zou kunnen worden, zijn rondheidsmetingen. Het meet
bereik van de opstellingen gaat tot = 1 mm, terwijl het oplos
send vermogen tenminste 5 ~m bedraagt. 

Een probleem bij al de meetopstellingen is het verschil in de 
door de meet- en referentiebundel doorlopen weg. Het verdient 
aanbeveling om naar een opstelling te streven, waar zowel de 
referentie- als de meetbundel op het oppervlak komen. 
Het grote voordeel van zo'n opstelling is dat het trillen en 
verplaatsen van het werkstukoppervlak tijdens het meten niet 
als ruwheid wordt gezien, maar dat deze geheel worden uitge
filterd door dat zowel de referentie- als de meetbundel deze 
registreren. 

X/4-plaatje 

Meetopstelling waarbij meet- en referentiebundel op net werkstuk-
oppervlak vallen. 

De hoofdbundel met ft en·fz wordt in het polarisatieprisma PPt 
gesplitst in een bundel die rechtdoor gaat, fz, door het X/4-
plaatje en het gat in de lens L naar het oppervlak 0. Na 
reflektie en doorgang door X/4 wordt deze aan PPtgereflekteerd 
en via PP3 naar de laserdetektor gestuurd. 
Het gedeelte met frequentie ft gaat via PPzdoor het X/4-plaatje 
en de lens gefocusseerd naar 0, wordt daar gereflekteerd en 
gaat via de lens, het X/4-plaatje en PP3 ook naar de detektor. 
Ruwheid wordt door de gefocusseerde bundel wel gemeten, door 
de centrale brede bundel niet. Translatie loodrecht op het 
meetvlak wordt door beide bundels gelijkwaardig gemeten. 
De opstelling is zodoende trillingsvrij. 

fig. 8.15 
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9.0.0. Symbolen. 

Omdat de in dit verslag voorkomende symbolen voor zich zelf 
spreken en aan de SI-normen voldoen, wordt volstaan met een 
lijst van ruwheidsbegrippen. 

ÀB cut-off lengte 

Lm meetlengte 

Ra Roughness average = de gemiddelde van de absolute 
profielhoogten gemeten van de middellijn over de 
meetlengte 

Rq Root mean square = kwadratisch gemiddelde van de 
profielhoogten ten opzichte van de middellijn 

top-dal-waarde = verschil tussen hoogste top en diepste 
dal binnen het meetgebied 

Rp Ymax , gemeten vanaf de middellijn 

Rv Ymin , gemeten vanaf de middellijn 

Rz gemiddelde van de top-dal-waarden in een aantal deel
meetgebieden 

Rmax maximale top-dal-waarde van een aantal deelmeetgebieden 

adf(Y) ordinatendichtheidsverdeling = % van de Y -waarden in 
interval ó. Y 

B ( Y) Abbott-kromme, deze beschrijft het dragend vermogen van 
het oppervlak 

F(H(Y)) genormeerde hellingsverdelingsfunktie 

psdf(Y) autowarspectrum = sterkte van het signaal als funktie 
van de doorgelaten frequentie 

acf(Y) autocorrelatiefunktie = produkt van de verschoven funktie 
met de oorspronkelijke funktie 
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Opmerking: 
Ondanks een' uitgebreid literatuuronderzoek is deze lijst zo beperkt 
mogelijk gehouden ten einde niet in het bos te verdwalen. Dit temeer 
omdat de meeste literatuur betreffende ruwheid, die voor dit onder
zoek is gebruikt, terug te vinden is in lit. 4.1 en lit. 4.2. 




