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Samenvatting 

In de CPS-700 kleurencopier van Océ wordt gebruik gemaakt van 
de zogenaamde Direct lmaging (Dl) techniek om een kleurenprint te 
maken. Het belangrijkste onderdeel wat hier een rol in speelt is de 
Dl-drum. Dit is een aluminium cilinder met daarop ongeveer 5000 
sporen die afzonderlijk aanstuurbaar zijn. 

Het sporenpatroon op de Dl-drum wordt aangestuurd door elek
tronica die zich in de drum bevindt. Naast het aansturen, kan de 
elektronica ook worden gebruikt om capaciteiten en weerstanden 
van de afzonderlijke sporen te meten. Deze capaciteiten en 
weerstanden bevatten informatie over de afmetingen van het 
sporenpatroon. 

Voor de drumelektronica zijn metingen ontworpen die de afzonder
lijke capaciteiten (dam- en isolaagcapaciteit) en weerstanden per 
spoor kunnen meten. 

Het doel van deze afstudeeropdracht is om, met de elektrische 
eigenschappen (capaciteiten en weerstanden), een stelsel vergeli
jkingen op te stellen waarmee de afmetingen van alle afzonderlijke 
sporen uitgerekend kunnen worden. 

Met een eindige elementen pakket zijn er modellen opgesteld, 
die de capaciteiten rond het sporenpatroon beschrijven. Met de 
modellen is te zien dat randeffecten een grote bijdrage leveren 
aan beide capaciteiten. Er is met de capaciteitsmodellen een 
afschatting gemaakt voor de bijdrage die wordt veroorzaakt door 
deze randeffecten. 

Het sporenpatroon op de Dl-drum is gestoken in een isolerende 
epoxy. Een afwijking in deze diëlektrische constante (er) heeft een 
grote invloed op de uit te rekenen spoorafmetingen. Uit metingen 
blijkt, dat in de isolerende epoxylaag op de Dl-drum, er een laag 
met een dikte van ongeveer 15!lm aanwezig is waarvan de structuur 
afwijkt ten opzichte van de rest van de laag. In deze afwijkende laag 
heeft de er een andere waarde ten opzichte van de rest van de laag. 
De er van een bulk hoeveelheid isolerende epoxy is 4.0. Voor de 
totale laag isolerende epoxy op de Dl-drum wordt de er afgeschat op 
3.6. 

De opgestelde vergelijkingen voor de verschillende capaciteiten en 
de bijdrages van de aanwezige randeffecten zijn vergeleken met 
de werkelijke situatie op de Dl-drum. De opgestelde vergelijkingen 
komen overeen met de metingen aan de Dl-drum. 

Het is mogelijk om met de gemeten elektrische eigenschappen, 
de afmetingen van het sporenpatroon op een Dl-drum uit te 
rekenen. Met behulp van een lineair stelsel vergelijkingen 
worden de afmetingen (als dambreedte, damhoogte, isolaagdikte 
en groefbreedte) op "' 3!lm nauwkeurig uitgerekend. Er is een 
sporenpatroon te visualiseren en met de uitgerekende afmetingen 
is het mogelijk om onderscheid te maken in steekprocessen. 
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Voorwoord 

"Voor zover de wiskundige formules betrekking hebben op de 
werkelijkheid, zijn ze niet onfeilbaar; voor zover ze onfeilbaar zijn, 
hebben ze geen betrekking op de werkelijkheid." 

- De observatie van Einstein -

Uit elek1rische eigenschappen zeer kleine afmetingen halen van 
ruim 5000 sporen van de Dl-drum. Met deze uitdaging ben ik 
aan mijn afstudeerperiode begonnen. Mijn afstudeeropdracht heeft 
onder andere geleid tot het opstellen van vele vergelijkingen, die de 
werkelijkheid van de Dl-drum moeten beschrijven. Tijdens dit traject 
zijn er de nodige hobbels genomen. Gelukkig zijn er veel mensen 
geweest die mij hebben geholpen. 

Allereerst bedank ik prof. dr. ir. Gerrit Kroesen om via de 
capaciteitsgroep Elementaire Processen in Gasontladingen van de 
faculteit Technische Natuurkunde aan de Technische Universiteit 
Eindhoven, mijn afstudeeronderzoek bij Océ Technologies B.V. in 
Venlo te kunnen doen. 

Mijn coach bij Océ, Louis Saes wil ik bedanken voor de begeleiding 
tijdens mijn afstuderen. Louis heeft me prima ondersteund zoals 
het mee doorspitten van vastgelopen stelsels vergelijkingen en het 
plaatsen van kritische opmerkingen over te volgen onderzoeksmeth
oden en uitwerkingen. 

Verder wil ik nog wat mensen bedanken die een helpende 
hand hebben toegestoken bij een aantal nieuwe vraagstukken 
die we zijn tegengekomen: dr. Michael Wübenhorst van de 
Technische Universiteit Delft voor de discussie over de diëlek1rische 
eigenschappen van epoxyharsen en Rikkert Koppes voor het verder 
uitwerken van dit proleem in de vorm van een stageopdracht 
Verder wil ik ook ir. Guus Segal van de Technische Universiteit 
Delft bedanken voor het meedenken over het mogelijk uitwerken 
van een groot kleinste kwadraten probleem en drs. Arieh Tal van 
de Technische Universiteit Eindhoven, die heeft meegekeken naar 
een oplossing waarbij meer brute rekenkracht wordt gebruikt. 

Binnen Océ wil ik Theo Siebers bedanken voor zijn ondersteuning 
bij het uitwerken van het kleinste kwadraten probleem. Uiteraard 
wil ik van de drumgroep Rene van Acquoij, Rob Ambaum, Marijn 
van den Bogaard, Wil Boonen, Leon Caris, Andre Crommentuyn, 
Alex Dieben, Tolé Hoep, Tom Huijgen, Peter-Paul Ketelings, Hans 
Koenders, Norbert Lamers, Staszek Lenczowski , Sander Marinus, 
Aart Nijkamp, Felix Routs, Peter Schutte, Jan Slaats, Pierre Smits, 
Frans Suilen en Albert van Welie bedanken voor een erg leuke 
afstudeertijd en de betrokkenheid bij mijn afstudeeropdracht. 

Een laatste woord van dank is aan mijn familie en vrienden, die voor 
de nodige afleiding gezorgd hebben en mijn vriendin Eveliene voor 
haar liefde. 

Tom van de Ven 
Venlo, September 24, 2003 
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Inleiding 

Opdrachtomschrijving 

Het belangrijkste onderdeel van de CPS 700 kleurenprinter van 
Océ is de zogenaamde Dl-drum. Op deze drum zijn ongeveer 
5000 individueel aanstuurbare spoortjes aangebracht waarmee 
uiteindelijk een haarscherp beeld op papier geprint kan worden. 

Het productieproces waarmee deze drum gemaakt wordt is ingewik
keld en kent vele proces-stappen. Omdat deze drum een relatief 
duur onderdeel is van de printer en omdat iedere proces-stap weer 
toegevoegde waarde heeft, is het belangrijk om tijdens de productie 
voortdurend te kunnen controleren of de voorgaande proces-stap 
aan de kwaliteitseisen heeft voldaan. Er zijn inmiddels diverse 
meetmethoden ontwikkeld om deze controles uit te voeren en deze 
worden in de productielijnen toegepast. 

Er is een idee ontstaan om veel sneller en veel nauwkeuriger 
dan voorheen bepaalde eigenschappen van de drum te kunnen 
bemeten. Het betreft hier een meting van diverse elektrische 
eigenschappen als de weerstand en de capaciteit tussen twee 
naburige sporen. Deze grootheden hangen onder andere af van 
de materiaaleigenschappen van de coatings die op de drum zijn 
aangebracht en kunnen dus gebruikt worden om deze materiaal
eigenschappen te monitoren. Daarnaast bevatten de gemeten 
grootheden informatie over laagdiktes van de verschillende coatings 
en over afmetingen van het sporenpatroon. 

Onderzoeksdoelstellingen 

Het doel van dit afstudeeronderzoek is om, met de diverse 
elektrische eigenschappen als de capaciteiten en weerstanden, een 
stelsel vergelijkingen op te stellen, waarmee de afmetingen van alle 
afzonderlijke sporen op de Dl-drum uitgerekend kunnen worden. Dit 
resulteert in de volgende deelonderwerpen: 

• Het opstellen van de vergelijkingen voor de te meten weer
standen en capaciteiten. Voor de capaciteiten die aanwezig 
zijn in het sporenpatroon worden modellen gemaakt om te 
bekijken of randeffecten een rol spelen en of deze opgenomen 
kunnen worden in de vergelijkingen waarmee afmetingen van 
het sporenpatroon uitgerekend gaan worden. 

• Onderzoeken of materiaaleigenschappen een invloed hebben 
op het uitrekenen van spoorafmetingen. Er wordt gekeken 
of hiervoor correcties in de vergelijkingen kunnen worden 
aangebracht. 

• Uit een stelsel vergelijkingen voor 5000 sporen de afmetingen 
van het sporenpatroon oplossen. Er moet worden bekeken 
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of de resultaten als vervangen voor de huidige optische 
meetmethoden kunnen dienen. 

De Direct lmaging drum 

Direct lmaging (Dl) is een door Océ ontwikkeld kleuren printprocédé. 
Zeven drums met ieder vijfduizend sporen vormen het hart van de 
CPS 700, een productieve kleurenprinter/copier die Océ ongeveer 
twee jaar geleden op de markt heeft geïntroduceerd. 

Het actieve printoppervlak van een Dl drum is 317 mm breed 
en heeft een adresseerbaarheid van 400 dots per inch (dpr). 
Hiervoor zijn 5000 sporen nodig. Direct lmaging slaat op 
het beeldvormingsprincipe: de elektronica in de drum genereert 
rechtstreeks een tonerbeeld. Dit onderscheidt Dl van andere 
print-procédé's, die gebruik maken van een tussenbeeld op een 
lichtgevoelige beelddrager of op mechanische wijze een beeld 
genereren [1 ]. 

Aanmaakproces van de Dl drum 

Océ produceert de Dl-drums zelf in een cleanroom van klasse 
1000. Basis is een aluminiumcilinder met de vier arrays verlijmd 
in sleuven, haaks op de spoorrichting (de drum wordt in deze fase 
aludrum genoemd). De arrays bestaan uit standaard printmateriaal 
(FR4) met 900 !lm brede koperen sporen die eindigen onder het 
drumoppervlak. Deze printplaten steken vóór het afdraaien van de 
buitencilinder met een zekere afstand uit de buitenwand van de drum 
(zie figuur 1.1 ). 

Figuur 1.1: Schets van een nog te draaien aluminium drum met ingelijmde 
arrays. 

Deze samenstelling wordt vervolgens opgespannen tussen de 
centers van een precisiedraaibank om te worden afgedraaid, waarbij 
hoge eisen aan de rondheid worden gesteld. Na het draaien heeft 
de buitenkant een cilindrische vorm (ISO 1101) en ligt de ruwheid 
(Rz, DIN 4768 - 1990) binnen 3 !J.m. Cilindriciteit wordt beschreven 
met rondheid, rechtheid en parallelliteit, waarvan de waardes binnen 
enkele !!m's liggen. 
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Het luistert allemaal nauw als een relatief groot product met een 
grote uitzettings coëfficient binnen enkel J..Lm's reproduceerbaar moet 
worden gemaakt (een verhoging van de temperatuur met 1 oe 
geeft in de lengterichting een uitzetting van ca. 8 Jlm, terwijl de 
diameter groeit met ca. 2,5 J..Lm). Daarnaast moet er rekening 
gehouden worden met de eigen nauwkeurigheid van de draaibank. 
De draaibanken staan in een temperatuurgestabiliseerde ruimte. 
Maar ondanks dat blijft het moeilijk om de temperatuur van de drum 
op 20 o C te handhaven. 

Eén van de factoren die de nauwkeurigheid benvloeden is de 
beitelslijtage [2]. Zetten we deze af tegen het aantal bewerkte 
producten, dan is er bij de eerste drums aanvankelijk sprake van 
een relatief snelle slijtage. Als 'de scherpe kantjes eraf zijn' volgt 
een bijna horizontaal traject tot de beitelpunt echt stomp wordt en de 
hellingshoek van de slijtcurve weer toeneemt. Met deze wetenschap 
in het achterhoofd vindt bewerking daarom uitsluitend plaats in het 
bijna horizontale deel van de curve. Er wordt gewerkt met 'ingelopen' 
wisselplaten, waar de scherpe kantjes van af zijn. Tevens is in de 
machine deze slijtagecurve als correctiefactor ingevoerd. 

• siOx 
• Cépoxy 
D Koper 
fii Epoxy 
• FR4 

Figuur 1.2: Drumproductiestappen: a. steken sporenpatroon (groeven
drum); b. interconnecties laseren; c. koper sputteren; d. 
draaien C-Epoxy (sporendrum); e. SiOx sputteren. 

Na het afdraaien van de aluminium drum volgen een drietal 
microverspanende bewerkingen: 

• afdraaien van de epoxylaag 

• in de overblijvende laag groeven steken (figuur 1.2.a) 

• geleidend draaien (zie figuur 1.2.d). 

Met een radiusbeitel voorzien van monokristallijne diamant punt 
worden het cilindervormige bewerkingen uitgevoerd. Daar de 
epoxylaag maar enkele tientallen J..Lm's dik is zullen cilindriciteit en 
diameter van de buitenste cilinder en de onderliggende aluminium 
cilinder nauwkeurig concentrisch zeer nauwkeurig getolereerd zijn. 
De volgende bewerking is zo mogelijk nog nauwkeuriger. Smalle 
beitels steken het sporenpatroon in een dunne isolerende laag 
epoxyhars. Hierbij worden met een diamanten steekbeiteltje, kleine 
groefjes in de epoxylaag gestoken met een steek van 63,5 J..Lm (400 
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dp1) . Dit levert de kenmerkende kanteelvorm van een drumspoor 
(als in figuur 1.2) met een groefbodem van ongeveer 40 J..Lm op. Ter 
vergelijking: de diameter van een menselijke hoofdhaar bedraagt 
ca. 60 J..Lm. Het steekbeiteltje heeft een nauwkeurigheid van ± 
1 J..Lm. Voor het controleren van de beitelbreedte is een speciale 
meetmethode ontwikkeld waarbij gebruik wordt gemaakt van een 
CCD-camera en patroonherkenning. 

Per drum worden 5000 groeven aangebracht over een lengte van 
ca. 316,9 mm. Over deze lengte mag de afwijking in de afstand 
tussen de eerste en de laatste groef niet meer dan ± 15 J..Lm 
afwijken, wat neerkomt op een afwijking van ca. 0,005%. Dit 
is een buitengewoon hoge nauwkeurigheidseis; we komen hierbij 
langzamerhand in het gebied van de nanotechnologie terecht. Deze 
zeer hoge tolerantie eis is noodzakelijk om de eerste en laatste 
groef van de zeven drums die in de CPS700 elk voor een deelbeeld 
(kleur) op de print of kopie zorgen netjes naast elkaar te zetten. 
Het tolerantiegebied wordt alleen al in zijn geheel opgeslokt door 
een temperatuurvariatie van ± 2 o C, maar er moet ook met andere 
stoorfactoren rekening worden gehouden. Een probleem is verder 
de kwetsbaarheid van de overblijvende dammetjes die blijven staan 
na het steken van de groefjes. Daarom is de handeling van de 
producten met allerlei voorzorgen omgeven. De micro-lintspaantjes 
die bij het microverspanen ontstaan worden met lucht en water 
weggespoeld om te voorkomen dat ze achterblijven in de groefjes. 

De verbinding tussen array en drumspoor wordt tot stand gebracht 
door een gaatje te schieten in de epoxylaag met een eximeerlaser 
(figuur 1.2.b), door daarin vervolgens een dunne koperlaag te 
sputteren en ze tenslotte te voorzien van een geleidende (koolstof) 
epoxy [3]. De gevulde groeven (sporen) worden zo van elkaar 
gescheiden door dammen van een isolerende epoxy. De afmeting 
van de groefbreedte op een 400 dpi Dl-drum variëert van ongeveer 
42 tot 52 J..Lm en de dambreedte van ongeveer 13 tot 22 J..Lm. 

Een andere optie zou zijn de arraysporen dusdanig smal te maken 
dat ze eindigen in de groefbodem. Dit zou echter zware eisen stellen 
aan zowel de breedte van de arraysporen als de axiale positie ervan. 
Het laserinterconnectieproces maakt het mogelijk gebruik te maken 
van standaard meerlaags-printplaten met sporen die veel breder zijn 
dan de drumsporen. 

Door reactief sputteren brengen we een dunne laag SiOx aan. Deze 
toplaag bezit een bepaalde geleiding en zorgt tevens voor een 
harde beschermlaag. Dit maakt een Dl drum tot een zeer robuuste 
printkop. Door de proces-stappen en de gebruikte materialen 
vertoont de drumproductie veel overeenkomsten met chipproductie. 

Werking van Direct lmaging 

De elektronica in de drum genereert rechtstreeks een tonerbeeld 
(als in figuur 1.3). Vier aanstuurprinten (arrays) in de drum, met 
ieder 1280 uitgangen, voorzien de sporen hiertoe van de benodigde 
spanningen. 
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Figuur 1.3: Schets van de Direct lmaging Drum met 5000 sporen. De 
aanstuurelektronica zit op vier arrays. 

In tegenstelling tot inkjet, waar vloeistofdruppeltjes het beeld 
vormen, wordt bij Dl droge toner geprint. Deze toner bestaat uit 
deeltjes van circa 1 0 f.Lm in diameter, die elektrisch geleidend en 
magnetiseerbaar zijn. Een roterende aanvoerwals met daarin sterke 
magneten (figuur 1.4) brengt de tonerdeeltjes op de drum door het 
aanleggen van een elektrische spanning van circa 180 V tussen 
toner en drumoppervlak. Als gevolg van elektrostatische aantrekking 
van de geladen toner door de drum vormt zich een monolaag 
toner op het drumoppervlak. Overtollige toner blijft achter op de 
aanvoerborst el . 

I Ilnuo 
2Amoy 
3AanatwrJ\.IILCI 
4 Arnlykcp 
s Dnmupoor 
6TODCJlllllVOCl" 
7 Alnvoerwals 
8 Tonerafvoer 
9 HlliB 
IDDIMcs 
11 GcpriD!tc bccl4 
12 lntcrmcdiate 

Figuur 1.4: Werking van Direct lmaging. Sporen op de buitenkant van 
een te genereren tonerbeeld als gevolg van elektrostatische 
aantrekking. 

Verderop in de draairichting van de drum bevindt zich een huls met 
daarin een lijnvormig sterk magneetveld met een hoge gradiënt, 
het tonermes genaamd. Dit 'mes' zal de toner over een lijn haaks 
op de draairichting van de drum en het sporenpatroon aantrekken. 
Als op een drumspoor een spanning wordt gezet, dan wordt een 
tegengestelde elektrische kracht opgewekt. Bij een spoorpotentiaal 
van 0 V overwint de magnetische kracht de elektrische kracht en 
wordt geen toner geprint. Het ruwe hulsoppervlak voert de niet 
gebruikte toner af naar de aanvoerborstel voor hergebruik. Een 
spoorspanning van 40 V zal de krachtenbalans omslaan, zodat een 
tonerbeeld ontstaat op de drum. 
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Arrays in de drum voorzien de drumsporen van de juiste spanning 
op het juiste moment. Het aantal drumsporen bepaalt de axiale 
adresseerbaarheid en dus de resolutie van de drum. Bij de CPS 700 
is dit 400 dpi. De schakelfrequentie en de rotatiesnelheid bepalen de 
tangentiële adresseerbaarheid. Hierdoor is in de rotatierichting een 
hoge adresseerbaarheid en resolutie mogelijk, bijvoorbeeld 1600 
dpi. 

Figuur 1.5: Intermediale met eromheen 7 kleuren drums (zwart, blauw, 
rood, groen, magenta, cyaan en geel). 

Toner bestaat uit harsdeeltjes met daarin magnetiseerbare deeltjes 
en een kleurstof of pigment. In de CPS 700 zitten zeven drums 
die ieder een eigen kleurendeelbeeld genereren (zwart, blauw, rood, 
groen, magenta, cyaan en geel). Een zacht rubberen rol, een 
zogenoemd intermediate, verzamelt deze kleuren deelbeelden -
via adhesiekrachten tussen tonerpoeder en rubber - en zet ze in 
één stap op het papier ('single-pass' procédé). Een schematische 
voorstelling van dit proces staat in figuur 1.5. Dit maakt onder andere 
een zeer korte papierbaan mogelijk, waarbij het papier slechts één 
keer door de machine gaat. 

De CPS 700 maakt verder gebruik van het 'colour copy-press 
principe'. Bij dit principe is een kleur op papier een compositie van 
meerdere monolagen kleurenpixels naast elkaar in plaats van over 
elkaar (zoals bij producten van andere fabrikanten). De voordelen 
hiervan zijn een hoge kleurenkwaliteit en consistente glans. Door 
Océ ontwikkelde beeldbewerking, Image Logic, zorgt voor een 
optimale en constante printkwaliteit 
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Figuur 1.6: CPS 700. 
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Capaciteiten en randef
fecten in kleine geome
triën 

Inleiding 

In hoofdstuk 1.3 is de opbouw van de Dl-drum beschreven. In dit 
hoofdstuk wordt ingegaan op capaciteiten in het sporenpatroon op 
de Dl-drum. Termen als groefbreedte, aludiameter en dambreedte 
worden gebruikt om afmetingen van verschillende onderdelen van 
het sporenpatroon aan te geven (4]. In figuur 2.1 zijn de afmetingen 
van het sporenpatroon aangegeven. Een uitgebreide beschrijving 
van deze termen is te vinden in appendix A. 

Theoretische capaciteit 

Van een spoor kunnen diverse elektrische eigenschappen worden 
bepaald, zoals de capaciteit en weerstand (6, 7]. Met die 
eigenschappen is het mogelijk om afmetingen te bepalen van de 
sporenstructuur. Met name de capaciteitsmeting is daar geschikt 
voor. De vergelijking voor een capaciteit tussen twee evenwijdige 
platen, met beide een oppervlak A, op een afstand b van elkaar is 
als volgt: 

(2.1) 

met de diëlektrische constante voor vacuüm Eo = 8.854e- 12 Fm- 1 

en Er de relatieve diëlektrische constante van het materiaal tussen 
de platen. 

In figuur 2.2 is een schematische voorstelling van een sporenpatroon 
te zien. In deze tekening zijn een aantal capaciteiten aangegeven, 
die voorkomen tussen onderlinge sporen en tussen andere onder
delen van de drum. De capaciteit over een dam is C dam,tot . de 
capaciteit over de isolerende epoxylaag tussen de groefbodem en 
de aluminium drumbody is C ;so, tot en de capaciteit van de elektronica 
op het array is aangegeven met C array· De capaciteiten Cdam,tot en 
C;so,tot bevatten randeffecten die nader bekeken gaan worden. 

De verschillende capaciteiten van een spoor zijn te meten met de 
EPM1 . De EPM meet een capaciteit (CEPM), die is opgebouwd uit 
verschillende bijdragen en ziet er als volgt uit: 

C EPM = 2Cdam,tot + C ;so, tot + C array (2.2) 

1 Electric Proces Monitor, specificaties en mogelijke metingen worden beschreven 
in [8] 
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totale diameter 

isolaag 
onder groef 

Figuur 2.1 : Overzicht van de spoorafmetingen van het sporenpatroon op de 
Dl-drum. 

De afmetingen die bepaald kunnen worden uit capaciteitsmetingen, 
zijn de dambreedte en de isolaagdikte onder de groef. Voor het 
bepalen van de dambreedte moet de capaciteit over een dam 
( Cctam.tor) worden bepaald en voor laagdikte van de isolerende epoxy 
onder de groef, de capaciteit van de 'bodem' van de groef naar de 
aluminium body van de drum (C;so,ror). 

Randeffecten 

In vergelijking (2.1) wordt uitgegaan van het ideale geval van twee 
evenwijdige platen. Als er een potentiaalverschil aanwezig is, 
wordt er in het ideale geval aangenomen dat aan de uiteinden 
van de platen geen vervormingen van de potentiaallijnen optreden. 
In werkelijkheid zal aan de rand van een plaat de lading een 
beetje ophopen. Dit zorgt op die positie voor een verstoring, 
de zogenaamde randeffecten. Als de randeffecten verwaarloosd 

SiO. toplaag 

na 11Ail>ll11'•nl11 

draaien 
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• SiOx koper ~~ Cd&m 

D isolerende epoxy • geleidende epoxy ~~ C array 

• printplaat/aluminium 1111 chroom-koper-chroom ~~ C atu 

Figuur 2.2: Schematische tekening van sporen op een drum. Aangegeven 
zijn verschillende capaciteiten die kunnen worden gebruikt voor 
het bepalen van de afmetingen van de sporen. 

worden, zijn het elektrisch veld en de potentiaal van twee geladen 
platen aan elkaar gerelateerd volgens: 

V 
E=b 

hierin is E het elektrisch veld in vm- 1 , 

b de afstand tussen de platen in m 
en V het potentiaalverschil tussen de platen in V. 

(2.3) 

Het elektrisch veld geeft duidelijk de randeffecten weer. Tussen 
de condensatorplaten is een homogeen veld aanwezig en aan de 
randen van de platen waaiert dit veld uit (zie figuur 2.3). Het 
elektrische veld wordt in het vervolg gebruikt om randeffecten aan 
te geven. 

Figuur 2.3: Elektrische veldlijnen aan de rand van twee evenwijdige platen. 

Een niet-ideale capaciteit (dus inclusief een bijdrage aan de 
capaciteit door de randeffecten, Grand) kan als volgt worden 
opgeschreven. 

Ginc = G + Grand (2.4) 
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Als in vergelijking (2.1) het oppervlak van de condensatorplaten 
groot is ten opzichte van de afstand tussen de platen, hebben 
randeffecten weinig invloed op de capaciteit. In de literatuur 
wordt voor een bijdrage van randeffecten aan de capaciteit een 
benadering gemaakt. Op een geleidende plaat wordt de lading 
uniform verdeeld. Aan de rand van een plaat ontstaat een kleine 
laagophoping, die voor kleine extra bijdrage zorgt in de capaciteit. 
De capaciteitsbijdrage van de randeffecten wordt door Feynman als 
het vergroten van de lengte van de evenwijdige platen met 3/8 keer 
de afstand tussen de platen [9]. In het geval van twee evenwijdige 
platen met breedte x en lengte y op een afstand b van elkaar wordt 
(2.1 ): 

(x+~b)y (A 3 ) 
Cinc = foêr b = foEr b + aY (2.5) 

In het geval van de sporen op de Dl-drum zijn de afmetingen van 
de condensatorplaten klein en van dezelfde orde als de afstand 
tussen de platen (x, y ~ b). De randeffecten die in deze situatie 
optreden zorgen voor een grote bijdrage aan de totale capaciteit. 
Voor het bepalen van kleine afmetingen("-' 11m) willen we de bijdrage 
van randeffecten aan de capaciteit weten en is de afschatting die 
Feynman maakt, niet goed genoeg. 

In figuur 2.4 is een model met 3 sporen te zien. Onder andere is in 
dit model het elektrische veld weergegeven en zijn de randeffecten 
die optreden rond een dam zichtbaar. 

Het simpele model voor een capaciteit tussen twee evenwijdig platen 
geldt niet voor de dammen op de Dl-drum. De capaciteit over een 
dam kan worden benaderd door een model van twee evenwijdige 
ringen. De randeffecten die bij dit model optreden zijn niet gelijk 
aan de randeffecten die optreden bij twee evenwijdige platen. Met 
een model (eindige elementen simulatie) voor de twee evenwijdige 
ringen wordt gekeken naar de invloed van randeffecten op de 
capaciteit. 

Naast de capaciteit over een dam wordt er op de drum ook gekeken 
naar de capaciteit tussen de drumbody en de groefbodem. Ook hier 
treden randeffecten op en de invloed daarvan op de capaciteit wordt 
bekeken met een model van twee concentrische cilinders. 

Modelleren van de situatie 

Het softwarepakket Quickfield2 is een eindige elementen pakket 
waarmee een model van de sporen op een drum doorgerekend 
kan worden. In ons geval moet er met Quickfield een capaciteit 
worden berekend. Dit betekent dat er alleen naar een elektrostatisch 
probleem wordt gekeken. 

Een elektrostatisch probleem wordt door Quickfield beschreven met 
de Poisson vergelijking voor de scalaire elektrische potentiaal U: 

E= - VU (2.6) 
2Quickfield kan naast elektrostatische problemen nog voor diverse andere doel

einden worden gebruikt zoals warmtegeleiding, mechanisch of elektromagnetische 
problemen [1 0]. 
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Figuur 2.4: In deze figuur is een model weergegeven van drie sporen. Om 
het middelste spoor zijn twee dammen aanwezig. In dit model 
is tevens het elektrische veld tussen de wanden van een dam 
weergegeven. De overgang van licht naar donker geeft de 
overgang van een sterk veld naar een zwak veld aan. In het 
midden tussen de dammen is het elektrische veld nog uniform, 
maar naar boven en onder toe begint het veld krommingen te 
vertonen die het 'ideale' veld verstoren. Dit zijn de zogenaamde 
randeffecten. 
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met E de vector van het elektrische veld. 

De capaciteit wordt als volgt met het Quickfieldmodel bepaald. 
Er wordt een bekende testlading (1 Coulomb) aangebracht in het 
sporenmodeL Daarmee wordt het elektrische veld en de potentiaal 
uitgerekend. Vervolgens wordt met de bekende testlading en de 
potentiaal, een capaciteit berekend. Dit gebeurt met de volgende 
vergelijking: 

O=C · V 

met Q de hoeveelheid lading in C, 
C de te berekenen capaciteit in F en 
V de potentiaal in V. 

(2.7) 

De Dl-drum is cilindrisch van vorm en daarom wordt er in Quickfield 
een axisymmetrisch probleem gedefiniëerd. Vergelijking (2.6) ziet er 
dan als volgt uit: 

_! ~ (erau) + i_ (eau) = - p 
r ar ar az az (2.8) 

p is de elektrische ruimteladingsdichtheid. De diëlektrische 
constante (e = f.oer) is, voor de gebruikte situaties in Quickfield, in de 
r- en z-richting hetzelfde. Het is mogelijk om een richtingafhankelijke 
e in de vergelijking in te vullen. 

In het axisymmetrische model geldt, dat als er op een punt op 
afstand r een lading q wordt aangebracht, deze lading over een 
cirkel met straal r aanwezig is volgens: 

q = 21tr . cr (2.9) 

met cr de elektrische oppervlakteladingsdichtheid. 

In het Quickfield model worden alle materialen aangegeven, die 
voorkomen in en om een spoor op een drum. Voor al deze 
verschillende materialen is een diëlektrische constante ingevoerd. 

• In het model is de isolerende epoxy waarin de groeven worden 
gestoken en de geleidende epoxy die de groef uiteindelijk 
opvult, aanwezig. 

• Er wordt een gedeelte van de aluminium drumbody meegeno
men omdat een groter model een veel langere rekentijd nodig 
heeft en niet zorgt voor veranderingen in de te berekenen 
capaciteit. Hetzelfde geldt voor het gedeelte lucht boven de 
sporen. 

• Op de drum zit een SiOx-toplaag. Deze laag is zeer dun ( < 
1 Jlm ) en er zijn geen goede materiaalgegevens (x is niet 
scherp bepaald) . De diëlektrische constante van Si02 is 3.9 
en is daarmee ongeveer gelijk aan die van de isolerende epoxy 
(rv 4). De SiOx-laag zal daarom geen invloed hebben op de te 
berekenen capaciteit en wordt niet in het model opgenomen. 

• Tussen de geleidende epoxy en de isolerende epoxy, in de 
groeven, zit een metaallaag. Dit is een "chroom-koper-
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chroom-laag met een dikte van 1 11m. Deze laag bestaat voor 
het grootste gedeelte uit koper en wordt als 1 11m dikke laag 
koper in het model meegenomen. 

• Voor elk spoor is er een verbinding nodig naar de elektronica 
(het array) in de aluminium body. Deze interconnectie is 
een kleine sleuf die in de spoorgroef ligt. Deze sleuf in het 
spoor, die doorloopt tot aan de drumbody, veroorzaakt ook 
randeffecten. De omtrek van een spoor is ongeveer 30 cm en 
is vele ordes groter dan de kleine interconnectie (rv 300 11m). 
De randeffecten die hierdoor aanwezig zijn, worden dan ook 
verwaarloosd in het model. 

• Boven het sporenpatroon is lucht aanwezig. Omdat Quickfield 
geen oneindig grote ruimte kan doorrekenen, wordt er een rand 
gedefiniëerd. Deze rand begrenst het model aan alle kanten. 
Aan de bovenkant wordt nog een gedeelte lucht meegenomen, 
aan de onderkant wordt een deel aluminium meegenomen en 
aan de zijkanten wordt het model afgebakend op een afstand 
tot een spoor, ter grootte van de breedte van een damwand. 
De randen waarmee het Quickfieldmodel wordt afgebakend, 
worden op een spanning van 0 V gehouden. Dit omdat op een 
afstand oneindig de potentiaal ook 0 is. 

In figuur 2.5 is te zien hoe het model er in Quickfield uitziet. 

I 
Fi l e . .. 

I Qptions ... .. 
Info . . . 

!:!ode! . .. 
Label .. . 
tles h ... 

Exit 

" 
,,. 

Figuur 2.5: Het sporenmodel zoals dit er in Quickfield uit ziet. Deze 
2D voorstelling wordt door Quickfield geïnterpreteerd als een 
cilinder met als middellijn de lijn AB. 

Voor dit model wordt de capaciteit bepaald inclusief randeffecten. 
Door te kijken naar modellen met verschillende laagdiktes en 
dambreedtes, is er een bijdrage voor randeffecten te bepalen. Er 
kan onderscheid worden gemaakt in de bijdrage van randeffecten 
in de damcapaciteit en randeffecten in de capaciteit van de isolaag 
onder de groef. 
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Asymmetrie in het elektrische veld rond een 
spoor 

Het elektrische veld rond een dam vertoont nog enkele onregelma
tigheden. Als er in detail gekeken wordt naar hoe het elektrische 
veld er uit ziet tussen de sporen, is te zien dat dit niet symmetrisch 
is (zie figuur 2.6). Er is in verticale richting een asymmetrie te 
verwachten omdat aan de onderkant van een damwand ook nog een 
groefbodem zit die voor een verstoring zorgt die aan de bovenkant 
van de damwand niet aanwezig is. In de horizontale richting is 
de asymmetrie te verklaren door de aanwezige capaciteit tussen 
de bodem van de groef en de body van de aluminium drum (een 
voorbeeld hiervan is te vinden in figuur 2.7). In bijlage B worden 
meerdere eventuele oorzaken van deze asymmetrie bekeken. 

Figuur 2.6: Elektrisch veld rond een dam. Dit is een uitvergroting van 
het gebied rond een dam van het model waarin 3 sporen 
zijn meegenomen. Het kleine omcirkelde gebied geeft de 
asymmetrie aan. 

lsolaagcapaciteit, Ciso 

Bij het bepalen van de dikte van de isolerende epoxylaag onder de 
dam, wordt er gekeken naar de capaciteit tussen de 'bodem' van 
een groef en de aluminium drumbody, in het vervolg aangeduid 
met C;5 0 • De isolaagcapaciteit is een capaciteit tussen twee 
cilinders. De binnenste cilindermantel is de aluminium drumbody 
en de buitenste cilindermantel is de 'bodem' van een groef. Een 
schematische voorstelling van de isolaagcapaciteit en de positie in 
het sporenpatroon op de drum staat in figuur 2.8.a en 2.8.b. De 
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Figuur 2.7: Elektrisch veld tussen drumbody en groefbodem zonder de 
invloeden van de naastgelegen sporen. Deze bijdrage 
veroorzaakt de asymmetrie in horizontale richting in het 
elektrisch veld in een damwand. 

vergelijking voor deze cilindercondensator is als volgt (afleiding in 
appendix F): 

b gr 
C;so = 2 JU:o€r ( .. . ) In r= .un 

riSo,m 

met hierin: b gr de breedte van de groef, 
r;so,uit de straal van de uitwendige cilindermantel en 
r;so,in de straal van de inwendige cilindermanteL 

(2.1 0) 

De isolaagcapaciteit wordt gesimuleerd met een model van de 
sporendrum in Quickfield (C;so,oF). In het model wordt aangegeven 
dat van de sporen, de damwanden niet geleidend zijn, zodat er geen 
lading op aanwezig is. Er is dan geen damwandcapaciteit aanwezig 
en alleen sprake van de capaciteit van groefbodem naar drumbody. 

Voor verschillende afmetingen van het sporenpatroon (variatie in 
groefbreedte en damhoogte) is met Quickfield de isolaagcapaciteit 
uitgerekend. In de grafiek in figuur 2.9 staan de verschillende 
combinaties groefbreedte en damhoogte met de bijbehorende 
gesimuleerde isolaagcapaciteiten. 

Het ideale geval is een capaciteit tussen twee cilinders. Het Quick
fieldmodel is een goede benadering van de werkelijke 'sporenpatroon'
situatie en is zeker niet ideaal doordat de binnenste cilinder (de 
aluminium drumbody) ten opzichte van de buitenste cilinder (de 
groefbodem) oneindig lang is. De isolaagcapaciteit is door de 
randeffecten groter dan de theoretische capaciteit van twee cilinders 
(vergelijking (2.1 0). 

C ;so,tot = C ;so + C ;so,rand (2.11) 
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b. 

a. 

Figuur 2.8: a. Een spoor met daarin aangegeven de twee capaciteiten, die 
worden beïnvloed door de spoorafmetingen. b. Afmetingen van 
de cilinder die de isolaagcapaciteit beschrijven. c. Afmetingen 
van de ringen die de damcapaciteit beschrijven. 

Voor dezelfde combinaties groefbreedte en damhoogte, waarvoor 
met Quickfield isolaagcapaciteiten (C;so,oF) zijn uitgerekend, is 
met vergelijking (2.1 0) de theoretische isolaagcapaciteit ( C;50) 

uitgerekend. Deze theoretische isolaagcapaciteiten staan in de 
grafiek in figuur 2.1 0. 

De bijdrage van de randeffecten aan de isolaagcapaciteit kan nu 
worden verkregen door van C ;so,oF de theoretische isolaagcapaciteit 
(C;50) af te halen. Het verschil van die twee capaciteiten (en 
dus de bijdrage van de randeffecten) staat, voor de verschillende 
combinaties groefbreedte en damhoogte, in de grafiek in figuur 2.11 . 

In de grafieken worden twee afmetingen gevarieerd. Het werkgebied 
voor de groefbreedte op de Dl-drum loopt van 41.5 11m tot 55.5 
11m. Als de damhoogte constant wordt gehouden, dan wordt in 
het werkgebied van de groefbreedte de bijdrage van randeffecten 
aan de isolaagcapaciteit constant verondersteld. De bijdragen 
van de randeffecten aan de isolaagcapaciteit als functie van de 
groefbreedte bij een constante damhoogte zijn te vinden in tabel 2.1. 

De bijdragen van de randeffecten aan de isolaagcapaciteit als functie 
van de damhoogte bij een constante groefbreedte staan in tabel 2.2. 
De damhoogte van het sporenpatroon op de Dl-drum kan variëren 
van 12 11m tot 18 J.lm. De bijdrage van de randeffecten aan de 
isolaagcapaciteit worden constant verondersteld voor dit werkgebied 
van de damhoogte bij een constante groefbreedte. Uit beide 
hiervoor beschreven situaties (constant houden van damhoogte of 
groefbreedte) volgt een constante bijdrage voor de randeffecten aan 
de isolaagcapaciteit C;50,rand = 13.75 pF. 
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Gesimuleerde isolaagcapaciteit 
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Figuur 2.9: De capaciteit van de isolaag is voor verschillende groefdieptes 
en damhoogtes bepaald met Quickfieldmodellen. De 
isolaagcapaciteit is voor verschillende combinaties van deze 
afmetingen bepaald. 

Theoretische isolaagcapaciteit 

25 

20 
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Ciso (pF) 

10 

5 
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Figuur 2.10: De ideale capaciteit zonder randeffecten is uitgerekend voor 
dezelfde situaties als de Quickfield modellen. 
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Bijdrage randeffecten aan de isolaagcapaciteit 
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Figuur 2.11 : De bijdragen aan de isolaagcapaciteit door randeffecten 
zijn hier uitgezet tegen de bijbehorende verschillende 
dambreedtes en damhoogtes. 

Tabel 2.1 : Bijdrage door randeffecten aan de isolaagcapaciteit bij constante 
damhoogte van 15 11m. 

55.5 
53.5 
50.5 
47.5 
44.5 
41.5 

C iso,rand (pF) 
13.44± 0.03 
13.51 ± 0.03 
13.60± 0.03 
13.68± 0.03 
13.75± 0.03 
13.82± 0.03 

Tabel 2.2: Bijdrage door randeffecten aan de isolaagcapaciteit bij constante 
groefbreedte = 50.5 11m. 

2 
6 
9 
12 
15 
18 

C iso,rand (pF) 
10.56± 0.03 
11 .59± 0.03 
12.29± 0.03 
12.95± 0.03 
13.60± 0.03 
14.23± 0.03 
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Damwand capaciteit, Cdam 

Het bepalen van een dambreedte is mogelijk door de capaciteit 
over een dam te meten. De veronderstelde condensator bestaat 
uit ringen aan weerszijden van de dam (de dunne "chroom-koper
chroom-laag). De oppervlakte A uit vergelijking 2.1 wordt nu de 
oppervlakte van een ring met buitenstraal rdam,uit en binnenstraal 
rdam,in · De twee ringen zijn parallel aan elkaar met een onderlinge 
afstand b. In figuur 2.8.a is de positie van de damcapaciteit 
in het sporenpatroon weergegeven. De damcapaciteit is een 
ringcondensator waarvan een schematische voorstelling met de 
bijbehorende afmetingen in figuur 2.8.c is te vinden. Met deze 
gegevens wordt vergelijking (2.1 ): 

( . 2 . 2 ) 
C 

fdam,wt - fdam, m 
dam= fofr1t b (2.12) 

Hiervoor wordt een simulatie opgezet in Quickfield. In dit model 
wordt er een spoor een lading gegeven waarmee Quickfield de 
potentiaal op dat spoor uitrekent. Hiermee wordt een capaciteit 
berekend met vergelijking (2.7). Deze capaciteit (Ca F,tot ) is 
opgebouwd uit verschillende componenten: 

GaF, tot = 2Cdam + C ;so + C rand ,tot (2.13) 

De bijdrage van de randeffecten aan de damcapaciteit kan op 
dezelfde manier als voor de isolaagcapaciteit worden weergegeven. 

C dam,tot = C dam + Cdam,rand (2.14) 

Om een idee te krijgen van de grootte van de capaciteit over 
een dam en de grootte van de bijdrage van randeffecten aan die 
capaciteit wordt de met het model bepaalde capaciteit simpelweg 
door twee gedeeld. Er wordt nog geen rekening gehouden met de 
capaciteit tussen groefbodem en drumbody, C;50 • 

Voor het bepalen van de bijdrage van randeffecten in de dam
capaciteit, worden er verschillende Quickfieldmodellen gemaakt. 
De dambreedte wordt constant gehouden en de groefdiepte wordt 
gevariëerd. Een grotere groefdiepte resulteert in grotere ringen 
(meer oppervlak), wat een grotere capaciteit oplevert. Door de 
ringen groter te maken, zal de capaciteit toenemen, maar blijft de 
bijdrage van de randeffecten gelijk. Als de groefdiepte wordt uitgezet 
tegen de capaciteit, kan de bijdrage van de randeffecten worden 
bepaald. Het punt waar de capaciteit as wordt doorsneden, is een 
goede schatting voor de bijdrage van randeffecten. 

In figuur 2.12 zijn, bij een dambreedte van 10 Jlm, verschillende 
groefdieptes uitgezet tegen de bijbehorende (model) damcapacitei
ten. Bij een groefdiepte van 0 Jlm snijdt de grafiek de y-as. De 
bijbehorende waarde is de bijdrage van randeffecten in de capaciteit. 
In dezelfde figuur is ook de capaciteit uitgezet zoals deze is berekend 
met vergelijking (2.1 ). Deze lijn gaat door het 0-punt van de grafiek, 
wat wil zeggen dat inderdaad in het ideale geval er geen randeffecten 
aanwezig zijn en invloed hebben op de capaciteit. Randeffecten 
zullen bij een condensator altijd aanwezig zijn. Als de afmetingen 
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damcapaciteit bij verschillende groefdieptes (1 0 J.lm 
dambreedte) 
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Figuur 2.12: Bij een vaste dambreedte van 10 Jlm is voor verschillende 
groefdieptes een damcapaciteit bepaald. Dit is tegen elkaar 
uitgezet in deze figuur naast een theoretische waarde voor de 
damcapaciteit Er is een lineaire vergelijking opgesteld voor 
het model om het snijpunt met de y-as te bepalen. Deze 
vergelijking is ook in deze grafiek weergegeven. 
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van de condensator veel groter worden, is de bijdrage van de 
randeffecten aan de totale capaciteit relatief klein en in de meeste 
gevallen te verwaarlozen. Er zijn Quickfield modellen met variërende 
groefdieptes gemaakt voor dambreedtes van 8 IJ.m, 13 IJ.m, 16 IJ.m, 
19 IJ.m en 22 IJ.m. De verschillende bijdragen van randeffecten aan 
de damcapaciteit staan in tabel 2.3. 

Tabel2.3: Bijdrage door randeffecten aan de damcapaciteit 

8 
10 
13 
16 
19 
22 

C dam,rand (pF) 
16.293± 0.005 
15.277 ± 0.006 
14.071 ± 0.009 
13.1 02± 0.012 
12.290± 0.017 
11.583± 0.021 

De bijdragen aan de damcapaciteit door randeffecten zijn uitgezet 
tegen de dambreedte in figuur 2.13. In het werkgebied wordt er 
een lineair verband tussen de dambreedte en de bijdrage van de 
randeffecten aan de damcapaciteit verondersteld. Dit kan als volgt 
worden voorgesteld: 

(2.15) 

De capaciteit van groefbodem naar drumbody is voor verschillende 
dambreedtes en groefdieptes bepaald met Quickfield. Deze 
gegevens kunnen worden gebruikt om de capaciteit over een dam 
te corrigeren. In het model is nog niet gecorrigeerd voor de 
isolaagcapaciteit, waardoor de bijdrage van de randeffecten aan 
de damcapaciteit groter uitvalt. In plaats van de damcapaciteit 
die uit het model wordt gehaald simpelweg door twee te delen, 
wordt er eerst de bijbehorende C;50 afgehaald (zie vergelijking 2.13). 
Dit levert de grafiek op, die is weergegeven in figuur 2.14. In 
die figuur staat de nogmaals de oude, 'snel' berekende capaciteit, 
de nieuwe, gecorrigeerde capaciteit en de theoretische, ideale 
capaciteit uit tegen de groefdiepte bij een dambreedte van 1 0 IJ.m. 
Ook voor andere dambreedtes is hier naar gekeken. De bijdrage van 
randeffecten in de damcapaciteit voor de verschillende dambreedtes 
na deze correctie staat in tabel 2.4 en is ook te vinden in figuur 2.13. 
De gecorrigeerde capaciteit ligt dichter bij de ideale capaciteit. De 
verwachtingen van het model kloppen dus na deze correctie. 

Voor de isolaagcapaciteit wordt een constante bijdrage van de 
randeffecten gebruikt. De bijdrage van randeffecten aan de 
damcapaciteit is afhankelijk van de dambreedte en er is een lineaire 
vergelijking opgesteld die dit gedrag beschrijft. Met deze gegevens 
kan er een onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende 
componenten van de totale spoorcapaciteit 
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Bijdrage aan de dam-capaciteit door randeffecten 

18 
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Figuur 2.13: De bijdragen aan de capaciteit door randeffecten zijn hier 
uitgezet tegen de bijbehorende verschillende dambreedtes. 
Ook de bijdragen aan de capaciteit na correcties is uitgezet 
in de figuur. 

Tabel 2.4: Bijdrage door randeffecten aan de damcapaciteit na correctie 
met de isolaagcapaciteit 

8 
10 
13 
16 
19 
22 

Cdam,rand (pF) 
7.97± 0.02 
7.02± 0.02 

5.940± 0.008 
5.12± 0.07 

4.419± 0.004 
3.853± 0.006 



Afstudeerverslag, TU/e 
Tom van de Ven 

~ 
Q. -E .. 
"0 

(.) 

33 

damcapaciteit bij verschillende groefdieptes (1 0 J.Lm 
dambreedte) 
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Figuur 2.14: De oorspronkelijk bepaalde damcapaciteit wordt gecorrigeerd 
met de capaciteit van de isolaag. In deze grafiek is naast 
de oude damcapaciteit ook de gecorrigeerde waarde uitgezet 
tegen de groefdiepte bij een vaste dambreedte van 1 0 ~m. 
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Weerstand tussen spo-
ren 

Inleiding 

De laatste stap in het productieproces van een Dl-drum is het 
sputteren van een SiOx-laag op het sporenoppervlak. De dikte 
van deze laag is ongeveer 1 Jlm. Aan deze laag worden met de 
EPM weerstandsmetingen gedaan die dwarsweerstanden genoemd 
worden. 

De dwarsweerstand is de weerstand tussen twee sporen. De weg 
van de minste weerstand ligt in dit geval tussen de metaallagen van 
twee sporen, over de dam door de SiOx- laag. Figuur 3.1 laat zien 
hoe de dwarsweerstand in het sporenpatroon voorkomt. Het meten 
van de dwarsweerstand geeft informatie over de afstand tussen twee 
sporen (de dambreedte). 

1. 2 . 

1 dam 
l!J..><l..__ __ ....;...;., 3. 

2 

7 7 7777777777777777777777777777 

Figuur 3.1: De weerstand van de toplaag boven een dam, is de 
dwarsweerstand. 

Weerstand bepalen 

In hoeverre een materiaal stroom geleidt is aan te geven met 
de weerstand. Verschillende materialen hebben verschillende 
weerstanden en daarbij speelt ook de hoeveelheid materiaal een rol. 
De vergelijking voor de weerstand R van een materiaal is: 

L 
R =p

A 

pis de soortelijke weerstand van het materiaal (Qm), 
L de afstand waarover de weerstand wordt gemeten en 

(3.1 ) 

A het oppervlak van het materiaal dat loodrecht op de afstand staat. 
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In figuur 3.2 staat als voorbeeld een cilindrisch stukje draad waarvan 
de weerstand kan worden bepaald. 

p 

R 

Figuur 3.2: De weerstand van een stuk ronde draad wordt berekend door 
de draad voor te stellen als een cilinder. 

Figuur 3.3: Dwarsweerstand tussen twee sporen is de weerstand van de 
SiOx-laag. Hier is een plakje weergegeven van de totale 
cilinder. Het oppervlak waardoor de weerstand wordt berekend 
heeft de vorm van een platte ring. 

Dwarsweerstand tussen sporen 

Met de EPM worden de dwarsweerstanden (Adam) tussen onderlinge 
sporen gemeten. Dit is de weerstand van de SiOx-laag boven 
een dam (zie figuur 3.3). De afmetingen uit figuur 3.3 invullen in 
vergelijking (3.1) levert de vergelijking voor de dwarsweerstand op 
een drum. 

(3.2) 
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Asiox is het oppervlak van de ring SiOx, die zich boven de dam 
bevindt. De 0 2-concentratie is voor het gedeelte boven de dam niet 
bekend. Dit zorgt er voor dat aan de SiOx-laag voor het gedeelte 
boven een dam, geen p is toe te kennen. Dit maakt het onmogelijk 
om direct uit de dwarsweerstand afmetingen uit te rekenen. 

Door de verhouding van de dwarsweerstanden van twee opeen
volgende sporen te nemen, ontstaat er een vergelijking waar de 
onbekende p niet meer in zit. Deze vergelijking kan mogelijk wel 
worden gebruikt in een stelsel vergelijkingen om de spoorafmetingen 
uit te rekenen. In hoofdstuk 7 wordt hier verder naar gekeken. 
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Diëlektrische constante 
van de isolerende epoxy 

Inleiding 

Gegevens over de afmetingen van het sporenpatroon op de Dl-drum 
worden onder andere uit capaciteitsvergelijkingen gehaald. In de 
vergelijking voor een capaciteit staat de diëlektrische constante van 
het medium van de condensator (Er). Om de afmetingen van het 
sporenpatroon nauwkeurig te kunnen bepalen, wordt er gekeken 
naar de invloed van onnauwkeurigheden in de Er op de uit te rekenen 
afmetingen. 

De diëlektrische constante van een materiaal beschrijft de mate van 
polarisatie als het materiaal zich in een elektrisch veld bevindt. Op 
de Dl-drum is de isolerende epoxy het medium voor de verschillende 
capaciteiten. Voor de Er van de isolerende epoxy wordt in het 
algemeen aangenomen dat deze ongeveer 4 is [12, 13]. Om deze 
waarde te bevestigen worden er metingen gedaan om de Er van de 
isolerende epoxy te bepalen en wordt er gekeken of deze waarde 
hetzelfde is voor verschillende drums. 

Diëlektrische constante 

De Er is een materiaaleigenschap die iets zegt over de polari
seerbaarheid van een materiaal. Op moleculaire schaal zijn er in 
een materiaal 3 verschillende polarisatiebijdrages te onderscheiden: 
polarisatie door oriëntatie, polarisatie van de moleculen en atomaire 
polarisatie [14]. 

Polarisatie door oriëntatie 
Er zijn materialen die moleculen bevatten die een dipoolmoment 
hebben. Als dit materiaal in een elektrisch veld wordt geplaatst, 
zullen de moleculen zich zodanig oriënteren, dat de dipoolmomenten 
zich gaan richten naar het elektrische veld (figuur 4.1 ). Hierdoor 
ontstaat er netto een polarisatie in die richting. De oriëntatie 
van de dipolen hangt sterk af van de molecuul-molecuul interactie. 
Een eventuele bijdrage van deze moleculaire dipolen aan de totale 
polarisatie van een materiaal is groot maar ontwikkelt zich langzaam. 

Moleculaire polarisatie 
Een aangelegd elektrisch veld kan er ook voor zorgen dat in een 
materiaal, de plaatsen van atoomkernen in een molecuul of rooster, 
worden verstoord (figuur 4.2). De bijdrage aan de totale polarisatie 
die hierdoor ontstaat is relatief klein (ongeveer ,6 van de atomaire 
polarisatie). Uitzonderingen hierop zijn materialen samengesteld uit 
ionen. De zware kernen bewegen langzaam in vergelijking met de 
elektronen. De moleculaire polarisatie reageert dan ook langzamer 
dan de elektronen polarisatie. 
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Figuur 4.1: a. Zonder een aangelegd elektrisch veld liggen de 
dipoolmomenten van de verschillende moleculen in willekeurige 
richtingen. b. Door een elektrisch veld aan te leggen zullen de 
dipoolmomenten zich gaan richten in de richting van het veld. 

+ 

a. b. 

Figuur 4.2: a. Zonder een elektrisch veld bevinden atoomkernen zich op 
een vaste afstand van elkaar. b. Door het aanleggen van een 
elektrisch veld kunnen de atoomkernen van hun vaste positie 
worden verplaatst. 



Afstudeerverslag, TU/e 
Tom van de Ven 

4.3 

41 

Atomaire polarisatie 
De bijdrage van deze vorm van polarisatie aan de totale polarisatie 
is dominant ten opzichte van de andere vormen van polarisatie. 
Het aanleggen van een elektrisch veld over een materiaal kan er 
voor zorgen dat binnen een atoom de elektronen verplaatsen ten 
opzichte van de kern (figuur 4.3). De verplaatsing is erg klein omdat 
de werking van het aangelegde elektrische veld relatief klein is ten 
opzichte van het intra-atomaire veld (veroorzaakt door de kern). Een 
aangelegd elektrisch veld dat met een hoge frequentie fluctueert, 
wordt door de elektronen polarisatie goed gevolgd. 

a. b. 

Figuur 4.3: a. Als een atoom zich niet in een elektrisch veld bevind, is er 
een 'neutrale' situatie. b. Een aangelegd elektrisch veld kan 
er voor zorgen dat de elektronen zich gaan verplaatsen ten 
opzichte van de kern. 

Invloed van Er op afmetingen 

In de vergelijking voor een capaciteit komt de Er voor als een 
constante. Onnauwkeurigheden in de Er kunnen doorwerken in de 
afmetingen, die met een capaciteit kan worden uitgerekend. De 
capaciteiten die worden gebruikt om afmetingen uit te rekenen zijn 
de cilindercapaciteit (isolaagcapaciteit) en de capaciteit van twee 
ringen (damcapaciteit). Van deze twee capaciteiten wordt de invloed 
van Er op daarmee berekende afmetingen bekeken. 

Cilindercapaciteit 
Met een bekende cilindercapaciteit (vergelijking (2.1 O)) kan de 
afstand tussen twee cilinders (isolaagdikte, h;50 ) worden berekend. 
Vergelijking (2.1 0) in een iets andere vorm wordt: 

b gr 
Geil = 21tEoEr ( . ) In 1 + hiso 

f iso,ln 

(4.1) 

De invloed van Er op h;50 kan als volgt worden opgeschreven: 

( 
dEr ) ( dEr ) (d Cc;J) 

dh;so = dCci/ dh;so 
(4.2) 
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De afgeleide van Geil naar Er en hiso kunnen apart worden 
uitgerekend. 

(4.3) 

en 

(oCcil) 2 b9r 1 
-- = - 1t€Q€r-~--=-----------=--
ohiso ln2 (1 + ~) fiso,in + hso 

rlso.n 

(4.4) 

De afzonderlijke oplossingen (4.3) en (4.4) terug invullen in (4.2) 
levert de volgende uitdrukking. 

( 
O€r ) Er 

ohiso = - In ( 1 + -f:::;.) riso,in + hiso 
(4.5) 

Capaciteit ringen 
De hoogte van een dam (hdam) wordt gehaald uit de vergelijking voor 
de capaciteit tussen twee ringen (vergelijking (2.12)). Deze kan als 
volgt worden opgeschreven. 

hdam 
Cring = €o€r1t(2hiso + 2rdam,in - hdam)-b (4.6) 

dam 

De invloed van Er op de hoogte van de twee ringen is 

( 
OEr ) ( OEr ) ( oCring ) 

ohdam = oCring ohdam 
(4.7) 

De afgeleide van Cring naar Er en hda worden 

(
oCring) hdam 1 
--::>- = €Q1t(2hiso + 2rdam,in - hdam)-b =- Cring 

u€r dam Er 
(4.8) 

en 

( 
oCring) 1 Cring hdam 
~ = €o€r1t(2hiso + 2rdam,in - 2hdam) --2 = -h - to€r1t -b 
u dam bdam dam dam 

(4.9) 
In vergelijking (4.7) wordt (4.8) en (4.9) ingevuld 

( 
Ocr ) Er 2 hdam 1 

ohdam = hdam - Eo€r1t bdam Cring 
(4.10) 

De vorm van de invloed van de Er op de uit te rekenen afmetingen, is 
bekend. Vervolgens kan dit worden toegepast op de afmetingen van 
het sporenpatroon op de Dl-drum. In appendix C is een Dl-drum 
situatie beschreven waarmee de invloed van Er op de isolaagdikte 
(hiso) en op de damhoogte (hdam) wordt uitgerekend. 
Bij een hiso = 75 J.lm en een hdam = 12 J.lm, kan het volgende gezegd 
worden over de invloed van Er 

• op de isolaagdikte : ~ = 19 J.lm 

• op de damhoogte: 0~~'" = 3 J.lm 
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Voor de isolaagdikte geldt nu dat als deze met een nauwkeurigheid 
van 0.5 11m uitgerekend moet worden, de e, met een nauwkeurigheid 
van ~ -~ = 0. 03 bekend moet zijn. 

De relatieve fout voor beide afmetingen kan als volgt worden 
opgeschreven. 

• isolaagdikte: ~ = 1. 0 . illi 
h;50 Er 

• damhoogte: ~ = 1. 0 · ~ 
hdam Er 

Relatief gezien is een fout in e, evenredig met een fout in zowel de 
isolaagdikte als de damhoogte. Uit deze getallen blijkt dat de e, in 
detail bekeken moet worden om iets te kunnen zeggen over fouten in 
de uitgerekende spoorafmetingen (en eventueel deze fouten tot een 
minimum te beperken). 

De e, van de isolerende epoxy wordt constant verondersteld. Omdat 
blijkt dat kleine afwijkingen van invloed zijn op het berekenen 
van spoorafmetingen, wordt de e, in detail bekeken. Een 
eventueel afwijkend gedrag van de e, wordt daarmee aangetoond 
of uitgesloten. 

De Er van de isolerende epoxy op de Dl-drum 

Voor de situatie van twee geleidende parallelle platen kan de 
capaciteit worden uitgerekend. Er wordt gebruik gemaakt van 
vergelijking 2.1 en de volgende gegevens moeten bekend zijn: 

• het oppervlak van de platen, A 

• de afstand tussen de platen, b 

• de diëlektrische constante van het materiaal tussen de platen 

Door een capaciteit te meten in een situatie waarbij de afmetingen 
bekend zijn, kan de de diëlektrische constante van het gebruikte 
medium worden uitgerekend. Bij het meten van een capaciteiten zijn 
invloeden van randeffecten aanwezig. Door de afmetingen zodanig 
te kiezen dat ~ » 1, kunnen de aanwezige randeffecten worden 
verwaarloosd. 

Voor het meten van de e, van de isolerende epoxy worden er 
een situatie op een Dl-drum gecreëerd, waar bij verschillende 
laagdiktes isolerende epoxy de capaciteit wordt gemeten (zie 4.4). 
De capaciteit wordt gemeten met een RCL meter 1 . De meter wordt 
met een klemcontact aangesloten aan de aluminium drumbody. Er 
wordt met een dunne tip contact gemaakt met de afzonderlijke 
metaallaag ringen. Van een drum kan de laag isolerende epoxy 
in stappen worden weggedraaid, waardoor het mogelijk is voor een 
isolaagdikte van [0 llm . .400 11m] de e, te meten. De resultaten van 
deze e,-metingen zijn te vinden in figuur 4.5. De grafiek laat zien dat 
de e, van de isolerende epoxy verandert als functie van de laagdikte. 

1 Fluke PM6306 RCL meter [1 5] 
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Figuur 4.4: a. Een drum met vijf gebieden die op een andere diameter 
zijn afgedraaid. b. Op de drum wordt de isolerende epoxy 
aangebracht die op een bekende laagdikte wordt afgedraaid. 
c. Op de isolerende epoxy wordt een metaallaag gesputterd 
waarin ringen worden gestoken zodat per laagdikte er van drie 
ringen een capaciteit kan worden gemeten waarmee een r., kan 
worden uitgerekend. 

De vorm van de grafiek doet denken aan een exponentieel verloop. 
Hiervoor kan de volgende vergelijking worden opgeschreven. 

(4.11) 

In deze vergelijking is f.; de diëlektrische constante van een bulk 
hoeveelheid isolerende epoxy. Verder is h0 de dikte van een 
dunne laag in de isolerende epoxy met een afwijkende diëlektrische 
constante. Deze vergelijking (4.11) is weergegeven in figuur 4.4, 
waarbij e; = 4 en ho = 20J..Lm. Uit de grafiek kan nu voor de isolerende 
epoxy op de drum een Er worden afgeschat. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van de verhouding tussen de oppervlakken A en 8 boven 
en onder de lijn van (4.11 ). 

8 * Er =-- ·E 
A+8 r 

(4.12) 

Het oppervlak onder de grafiek kan worden uitgerekend door te 
integreren waardoor het volgende opgeschreven kan worden voor 
Er van een laag isolerende epoxy op de Dl-drum met een dikte h*. 

(4.13) 

Hieruit volgt dat voor een laag epoxy met h* = 1 OOJ..Lm en de 
aanwezigheid van een laag met een afwijkende structuur ho= 1 OJ..Lm, 
de Er kan worden uitgerekend en gelijk is aan 3.6. 



Afstudeerverslag, TU/e 
Tom van de Ven 

4.0 
3.8 

3.6 

3.4 

3.2 
w 3.0 

2.8 

2.6 

2.4 

2.2 ~ 

2.0 
0 50 

45 

100 150 200 250 300 350 400 

isolaagdikte (J.un) 

Figuur 4.5: Voor de verschillende laagdiktes is een e, uitgerekend. De e, is 
uitgezet tegen de laagdikte. In de grafiek zijn de oppervlaktes 
boven en onder de grafiek aangegeven met respectievelijk A en 
B. 
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Verandering van êr in de isolerende epoxy
laag op de Dl-drum 

De isolerende epoxy bevat lange ketens die tijdens het uithardings
praces voor een hecht netwerk zorgen. Deze vernette structuur 
wordt beschreven met een zogenaamde crosslinkdichtheid. De 
polarisatie en crosslinkdichtheid van de isolerende epoxy hangen 
samen. Een hogere of lagere crosslinkdichtheid is van invloed op 
de totale polariseerbaarheid (opgebouwd uit de drie componenten, 
zoals beschreven in hoofdstuk 4.2) van een materiaal. Hiermee 
kan een verandering van de Er worden gerelateerd aan de 
crosslinkdichtheid van het materiaal [16, 17, 18, 19]. 

De structuur (of crosslinkdichteid) van de isolerende epoxy kan 
worden veranderd door de epoxy bij andere condities (bijvoorbeeld 
temperatuur) uit te harden. Voor de isolerende epoxy wordt dit 
gekarakteriseerd met de glastemperatuur (Tg). De glastemperatuur 
van een materiaal is de temperatuur die hoort bij het punt, waarbij 
een materiaal de overgang maakt van de glastoestand naar een 
rubberachtige toestand. Als het materiaal verder verhit wordt voorbij 
de glastemperatuur wordt de smelttemperatuur bereikt waar het 
materiaal overgaat naar een vloeibare toestand [20]. 

Het toeschrijven van de verandering van Er aan de mate van 
crosslinkdichtheid van de isolerende epoxy betekent dat er een 
dunne laag aanwezig is in de isolerende epoxy met een andere 
structuur. 

Een van de drums met de verschillende laagdiktes waarmee Er 

is gemeten wordt gebruikt om van de verschillende laagdiktes de 
Tg te weten te komen. Hiervoor wordt op de drum van een 
ring per laagdikte de metaallaag weggehaald. De laagdikte die 
overblijft wordt de dikte gemeten. Daarna wordt er ongeveer 30 11m 
van de laagdikte afgehaald. Tijdens dit afdraaiproces worden de 
zogenaamde isolerende epoxy spaantjes die van de laag afkomen, 
opgevangen. Op 5 verschillende afstanden van de aluminium 
drumbody is nu een monster isolerende epoxy genomen waarvan 
de Tg gemeten kan worden. De resultaten van de Tg-metingen zijn 
te vinden in tabel 4.1. Voor de verschillende laagdiktes worden met 
deze Tg-metingen geen significante verschillen gemeten. 

Tabel4.1: T9 -metingen van de isolerende epoxy bij verschillende laagdik
tes. 

29 
65 
108 
145 
187 

107± 1 
109± 1 
107± 1 
110± 1 
106± 1 
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Verder onderzoek naar de diëlektrische con
stante 

Aan de hand van de bevindingen van het gedrag van de diëlektrische 
constante in de isolerende epoxylaag op de Dl-drum, is er verder 
onderzoek gedaan. Het gedrag van de diëlektrische constante is 
verder in kaart gebracht en er is gezocht naar mogelijke oorzaken 
van dit gedrag [21]. 

Met de gegevens van de grafieken van de e, tegen de laagdikte en 
vergelijking ( 4.11 ), is het mogelijk een schatting te maken voor een 
dunne laag met andere eigenschappen in de totale laag isolerende 
epoxy. De typische laagdikte van een dergelijke afwijkende laag 
isolerende epoxy ligt in de orde van 10 tot 20 !lm. De aanwezigheid 
van deze afwijkende laag wordt mondeling bevestigd [22] . 

De volgende experimenten zijn gedaan om een beter inzicht te 
krijgen in de afmetingen en structuur van de laag: 

• Een verdere uitwerking van de capaciteitsmetingen met de 
isolerende epoxy als diëlektricum als functie van de dikte 
van de laag. Deze capaciteitsmetingen aan drums met 
verschillende laagdiktes leveren wederom het exponentieel 
inzakkend verloop van e, aan de overgang met het aluminium. 
De typische diepte van dit verloop ligt rond de 20 !lffi. 

• Infraroodspectroscopie om meer te weten te komen over de 
samenstelling als functie van de laagdikte. De infraroodspec
troscopie laat zien dat er zeer duidelijk een laag van 15 !lm 
aftekent. Uit de intensiteit van verschillende pieken uit het 
infraroodspectrum bij verschillende laagdiktes is op te maken, 
dat zich in deze dunne laag een lagere concentratie van 
de harscomponent van de epoxy bevindt. Aangezien in het 
epoxymengsel de harscomponent in overmaat aanwezig is, 
leidt een afname van de concentratie tot een stochiometrischer 
mengsel, wat resulteert in een beter vernette structuur die 
meer star is en een lagere diëlektrische constante heeft. 

• Hardheidsmetingen als functie van de laagdikte om nogmaals 
een bevestiging te verkrijgen van de typische dikte van de laag. 
De hardheidsmetingen aan een conisch gecoate drum hebben 
geen extra informatie opgeleverd, aangezien bij dunne lagen 
de invloed van het onderliggende aluminium te groot was om 
uitspraken te kunnen doen over een eventueel toenemende 
hardheid in het overgangsgebied. 

Naast deze experimenten is uitgebreid literatuuronderzoek gedaan 
naar de herkomst van het waargenomen gedrag van de diëlektrische 
constante. Hieruit is gebleken dat het bestaan van een tussenfase 
in een epoxypolymeer op een aluminiumoppervlak niet ongewoon 
is. Dergelijk gedrag wordt ook opgemerkt bij epoxyharsen 
die versterkt zijn met een vulstof, waarbij eveneens afmetingen 
van enkele tientallen micrometers worden gerapporteerd. Uit 
microthermische analyse (!!TA ™, zie ook tiguur 4.6) blijkt dat de 
glasovergangstemperatuur van het overgangsgebied zelfs zo'n 20 
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graden hoger kan zijn dan in de bulk. Met de door ons gebruikte 
methode om de glastemperatuur te meten (resultaten tabel 4.1 ), 
is het niet mogelijk om zo lokaal (op J..Lm-schaal)en dicht op het 
aluminiumoppervlak de glastemperatuur van de isolerende epoxy te 
meten. 

Figuur 4.6: J..LTA-plot van een aluminium-epoxy overgang, waarbij lokaal de 
glastemperatuur wordt gemeten. in de figuur zijn duidelijk het 
aluminium (1), het aluminiumoxide (2) en de epoxy (3 en 4) 
zichtbaar. 

De isolerende epoxylaag wordt op de Dl-drum aangebracht met 
behulp van een sliertjes-coat-proces. Tijdens het aanbrengen en 
uitharden van de epoxy zijn er allerlei stromingen aanwezig op de 
drum van de nog vloeibare epoxy. Er is daarom ook theoretisch 
werk verricht om de typische dikte van de viskeuze grenslaag vast 
te stellen. Het is niet ondenkbaar dat stromingsverschijnselen 
mede een invloed hebben op het ontstaan van een tussenfase (in 
de literatuur wordt een tussenfase gezien bij samples waarvan de 
epoxylaag niet stromend is opgebracht, dus het is niet waarschijnlijk 
dat stromingsverschijnselen de enige oorzaak zijn). Gebleken is dat 
de grootte van de viskeuze stromingsgrenslaag zo'n 3 ordes groter is 
dan de typische laagdikte en dus niet van belang is voor de vorming 
van een tussenfase. 

Er is een dunne laag in de isolerende epoxy aanwezig met een 
afwijkende diëlektrische constante. De orde grootte van de laag 
is afgeschat en daarmee kan voor de laag isolerende epoxy op 
de Dl-drum een afschatting worden gedaan voor de 'werkelijke' 
diëlektrische constante namelijk Er ~ 3. 6 in plaats de waarde Er = 4 
die in de literatuur te vinden is voor de isolerende epoxy. 

De diëlektrische constante is laagdikte afhankelijk. Er is nog geen 
uitspraak te doen over de diëlektrische constante op een willekeurige 
positie in de laag isolerende epoxy. Die informatie kan nog niet 
worden meegenomen in het uitrekenen van afmetingen van het 
sporenpatroon op de Dl-drum. In plaats daarvan wordt er Er = 3. 6 
als constante waarde in de capaciteitsvergelijkingen gebruikt. 
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Capaciteiten meten met 
deEPM 

Inleiding 

Het meten van de isolaag- en damcapaciteiten is niet triviaal. De 
elektronica in de drum (arrays) meet de capaciteit (Ctot) van een 
spoor zoals aangegeven in figuur 5.1 [11]. De meting van de 
capaciteit met de drumelektronica vindt plaats door het te meten 
spoor op te laden en daarna te ontladen via een integrator. Hiermee 
kennen we dus de totale spoorcapaciteit (vergelijking (2.2)) en 
niet afzonderlijk de damcapaciteit en de isolaagcapaciteit Er zijn 

Figuur 5.1: Totale spoorcapaciteit zoals deze gemeten wordt door de 
drumelektronica (array). 

grofweg twee verschillende methodes te onderscheiden om met de 
EPM capaciteiten te meten, waarmee de afzonderlijke componenten 
( Cc~am en C;50 ) bepaald kunnen worden. 

De verschillende methodes worden gecombineerd met de 'stan
daard' capaciteitsmeting van een spoor (vergelijking (2.2)). In die 
vergelijking staat ook een bijdrage van de capaciteit van het array 
( C array ) . Tijdens het aanmaakproces van de drum worden metingen 
gedaan om deze bijdrage te bepalen. Voor een drum is voor elk 
spoor de C array bekend. Na aftrek van deze bijdrage, wordt voor 
spoor i de totale capaciteit: 

C(i) _ c (i- 1} c ul c (i) 
tot - dam ,tot + iso,tot + dam,tot (5.1 ) 

In de 'standaard' capaciteitsmeting van spoor i zit dus de bijdrage 
van de isolaagcapaciteit en de damcapaciteiten van omliggende 
dammen. De volgende meetmethodes zorgen er voor dat er andere 
combinaties van dam- en/of isolaagcapaciteiten worden gemeten. 
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Capaciteit van twee sporen 

Wanneer twee buursporen worden opgeladen en gelijktijdig worden 
ontladen via een integrator, spreken we van een capaciteitsmeting 
van twee sporen. Door de capaciteit van twee buursporen (i en 
(i+ 1)) gelijktijdig te meten (C~~P), wordt de capaciteit over de dam 
die tussen de twee sporen ligt, niet meegenomen. De gemeten 
capaciteit is dan als volgt opgebouwd: 

Gul - c u- 1l c uJ c U+1J c U+1J 
2sp- dam,tot + iso,tot + iso,tot + dam,tot (5.2) 

Door deze meting te combineren met de 'standaard' meting, is 
c~m,tot uit te rekenen. 

Het model uit figuur 5.2 illustreert de capaciteitsmeting van twee 
sporen. Te beginnen bij spoor 1 levert de 'standaardmeting' 

C(1J _ c (o) c (1 J c (1J 
tot - dam,tot + iso,tot + dam,tot (5.3) 

hierbij is C~~ tot de capaciteit van de dam links van spoor 1. In de 
figuur is deze 'niet aanwezig en straks zal duidelijk worden dat deze 
ook niet wordt berekend. Voor de volledigheid wordt deze wel in de 
vergelijkingen aangegeven. De volgende stap is het meten van de 
capaciteit van de sporen 1 en 2 gelijktijdig ( C~~P' zie ook figuur 5.2). 

c 2spoor.o I 

I I 
L----r--..J 

c2s~"-(_~c .~: 

Figuur 5.2: Schematische voorstelling van de capaciteitsmeting aan 2 
sporen gelijk. C~~P is de capaciteitsmeting van de sporen 1 en 
2. 

C(1 l _ c (o) c (1 l c (2J c (2J 
2sp - dam,tot + iso,tot + iso,tot + dam,tot (5.4) 

Om straks een damcapaciteit van spoor 1 ( C~~m tot) te berekenen is 
ook de 'standaard' capaciteitsmeting van spoor 2 nodig. 

C(2J _ c (1J c (2J c (2J 
tot - dam,tot + iso,tot + dam,tot (5.5) 

Van vergelijking (5.3) wordt vergelijking (5.4) afgetrokken: 

c c (1 l c (1 l c (1 l d 2l d 2l 
verschil = tot - 2sp = dam,tot - iso,tot - dam,tot (5.6) 
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Bij dit resultaat wordt vergelijking (5.5) opgeteld waardoor er een 
damcapaciteit overblijft. 

C · c(2> - 2C(1J 
verschtl + tot - dam,tot (5.7) 

Vervolgens is met dezelfde metingen aan sporen 2 en 3 de 
tussenliggende damcapaciteit (C~~m.tot) uit te rekenen. Als alle 
damcapaciteiten bekend zijn, kunnen ook de isolaagcapaciteiten 
worden uitgerekend. 

Capaciteit per dam 

Door alleen aan spoor i te meten (dus niet eerst opladen), kan door 
buurspoor (i+ 1) op te laden alleen de tussengelegen damcapaciteit 
(C;2m) gemeten worden. De andere damcapaciteit c::a~> kan ook 
worden gemeten met spoor i . In dat geval wordt op spoor (i - 1) 
lading aangebracht tijdens het meten van spoor i. 

Een variatie op het meten van alleen de damcapaciteit, is een meting 
waarbij de beide buursporen van een spoor i op een spanning 
worden gezet tijdens de meting. Dan wordt er niet de bijdrage van 
één damcapaciteit, maar van twee damcapaciteiten gemeten. De 
gemeten capaciteit is dan: 

ei _ c (i- 1 > c (') 
2dam - dam,tot + dam,tot (5.8) 

De gegevens uit figuur 5.2 worden gebruikt voor de uitwerking 
van de twee-dam-capaciteitsmeting. Er wordt begonnen met een 
'standaard' capaciteitsmeting van spoor 1. 

C(1) c (o) (1) c (1J 
tot= dam, tot + ciso, tot + dam,tot (5.9) 

hierbij is C~~m tot de capaciteit van de dam links van spoor 1. In 
de figuur is deze niet aanwezig. Voor de volledigheid wordt deze 
wel in de vergelijkingen aangegeven. Vervolgens wordt spoor 1 
gemeten terwijl spoor 2 op een spanning wordt gezet. Spoor 1 
'meet' dan alleen de capaciteit C~~m. tot· Men kan van spoor 1 niet de 
capaciteit van de isolaag onder de groef berekenen. Van het spoor 
1 is alleen c ;:Jm tot bekend. De andere componenten van de totale 
spoorcapaciteit van dit spoor zijn niet afzonderlijk te meten of uit te 
rekenen. Trekken we C~~m tot at van c;~], dan blijven er nog twee 
capaciteiten over waar geen uitspraak over kan worden gedaan. 

(1) (1) (1) d O) 
c tot - c dam, tot = ciso, tot + dam,tot (5.1 0) 

De volgende stap is het meten aan spoor 2. Spoor 3 wordt op 
een spanning gezet zodat c~;m tot wordt gemeten. Tevens kan nu 
ook alleen spoor 1 op een spanning gezet worden zodat nogmaals 
c ;:Jm,tot kan worden gemeten. Dit moet dezelfde waarde opleveren 
als wanneer er aan spoor 1 wordt gemeten. Van spoor 2 wordt 
ook de totale capaciteit gemeten (beide dam- en isolaagcapaciteiten 
samen). 

C(2) _ c (1) c (2J c (2J 
tot - dam,tot + iso,tot + dam,tot (5.11) 
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Dit combineren met de bekende damcapaciteiten levert de c };), tot 

van spoor 2. In paragraaf 5.1 is ook de mogelijkheid aangegeven 
om de twee damcapaciteiten van spoor 2 samen te meten. De 
buursporen (1 en 3) van spoor 2 worden dan op een spanning gezet, 
als spoor 2 wordt gemeten. 

d 2l - c(1 J d 2l 
2dam- dam, tot + dam, tot (5.12) 

Dit kan ook worden gecombineerd met vergelijking (5.11) zodat 
c~l. tot kan worden uitgerekend. 

Uit dit rekenvoorbeeld is te zien dat deze meetmethode een nadeel 
heeft. Voor het eerste en laatste spoor, kan geen isolaagcapaciteit 
worden bepaald. Er is gekozen voor het meten van de capaciteit van 
2 sporen om de afzonderlijke dam- en isolaagcapaciteiten voor elk 
spoor uit te rekenen. 
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Toetsen van de modellen 
voor de capaciteiten 

Inleiding 

Voor de isolaag- en damcapaciteit op de drum zijn modellen 
opgesteld waarin bijdragen door randeffecten aan de gemeten 
capaciteit worden aangegeven. Deze modellen kunnen worden 
getoetst door met bekende afmetingen een spoorcapaciteit uit te 
rekenen en te vergelijken met gemeten waardes. 

Van 10 drums zijn afmetingen van de drum gemeten. De afmetingen 
van de drum worden gehaald uit de metingen aan de eerste 4 en de 
laatste 4 sporen (ofwel: beide uiteinden van de drum). De beide 
uiteinden worden aangeduid met GA (grote astap) en KA (kleine 
astap). Per drum wordt voor beide uiteinden (met een gemiddelde 
van de gemeten gegevens van de 4 sporen) een spoorcapaciteit 
inclusief randeffecten uitgerekend. 

Van elke drum kunnen de spoorcapaciteiten van alle sporen 
worden gemeten, zodat er per drum ook een gemiddelde gemeten 
spoorcapaciteit is uit te rekenen. Per drum worden de twee 
berekende spoorcapaciteiten gemiddeld en vergeleken met de 
gemiddelde gemeten spoorcapaciteit 

lsolaagcapaciteit 

Voor het uitrekenen van de isolaagcapaciteit gebruiken we vergelij
king (2.1 0), die als volgt kan worden opgeschreven: 

C · - 2ne E __ b...::gc..,r ,--
lso- 0 r /n(1 + ~) 

In deze vergelijking is 
bgr de breedte van de groef, 
h;so de dikte van de isolaag, 
f a/u de straal van de aluminium drumbody, 

f atu 

(6.1) 

Eo de diëlektrische constante van vacum (Eo = 8. 85412 . 1 o-12) en 
Er de diëlektrische constante van de isolerende epoxy (we nemen 
Er= 4). 

Voor de 1 0 drums worden de volgende afmetingen gemeten, dan 
wel uitgerekend: bgr. h;50 en f alu· De gemeten afmetingen staan in 
appendix D in tabel D.1 . 

De bijdrage van de randeffecten aan de isolaagcapaciteit zijn 
constant. Uit hoofdstuk 2.6 volgt dat deze bijdrage gelijk is aan 
13, 75pF. 
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De uitgerekende isolaagcapaciteiten (appendix D, tabel D.2) worden 
gebruikt voor het uitrekenen van een totale spoorcapaciteit voor elke 
drum. 

Damcapaciteit 

Voor het uitrekenen van de damcapaciteit wordt de vergelijking voor 
de capaciteit van twee evenwijdige ringen (2.12) gebruikt in de 
volgende vorm: 

C 
(r~t - ~am,in ) 

dam= toêr b 
dam 

(6.2) 

Hierin is 
Eo de diëlektrische constante van vacum (co = 8. 85412 . 1 o-12 ) , 

er de diëlektrische constante van de isolerende epoxy (we nemen 
êr = 4), 
f tot de straal van de buitenste ring (afgeleid uit de diameter van de 
sporendrum), 
rdam,in de straal van de binnenste ring (afgeleid uit de groefbodemdi
ameter) en 
b dam is de afstand tussen de ringen (de breedte van de dam). 

De capaciteiten van de dammen zijn afzonderlijk gemeten. Voor de 
damcapaciteit kan worden gekeken of de, uit afmetingen berekende, 
capaciteiten na correctie voor randeffecten overeen komen met de 
gemeten damcapaciteiten. 

De afmetingen van de drums die nodig zijn voor het uitrekenen van 
de damcapaciteiten zijn te vinden in appendix D, tabel D.3. 

Deze capaciteiten kunnen we corrigeren voor de randeffecten. 
Met de gegevens van de grafiek uit figuur 2.14 kan voor elke 
dambreedte een bijbehorende correctie voor de damcapaciteit 
worden gevonden. De vergelijking uit die figuur is gebruikt 
voor het uitrekenen van de bijdrage van de randeffecten aan de 
damcapaciteit Door deze bijdrage op te tellen bij de uitgerekende 
waarde voor de damcapaciteit moet er ongeveer de gemeten waarde 
voor de damcapaciteit worden gevonden. De totale uitgerekende 
damcapaciteiten zijn te vinden in appendix D, tabel D.4. In grafiek 
6.1 is de vergelijking van de theorie met de praktijk weergegeven. 

De gemiddelde damcapaciteiten, zoals deze zijn uitgerekend met 
de afmetingen aan de twee uiteinden van de drums, zijn groter dan 
de gemeten gemiddelde damcapaciteiten. Een verklaring hiervoor 
kan de diëlektrische constante zijn. Er is geconstateerd dat bij deze 
laagdiktes de gemeten er van de isolerende epoxy niet de waarde 
4 maar ongeveer 3.6 is. Dit zal in paragraaf 6.5 verder worden 
bekeken. 

Totale capaciteit 

De totale gemeten spoorcapaciteit (CEPM) is opgebouwd uit de array
' isolaag-en damcapaciteit (vergelijking (2.2)). 

CEPM = C;so. tot + 2 · Cdam,tot + C array (6.3) 
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Damcapaciteit: vergelijken van theorie en metingen. 

• C dam,EPM 

•cdam €,=4 

cdam €,=3.6 

2 4 6 8 10 
drums 

Figuur 6.1: Gemiddelde gemeten damcapaciteiten (Cdam,EPM) en gemiddel
de theoretische damcapaciteiten ( Cdam) per drum tegen elkaar 
uitgezet. De theoretische damcapaciteit is uitgerekend voor 
twee situaties (Er = 4, Er = 3. 6). 
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Om de gemeten capaciteit te kunnen vergelijken met de theoretische 
capaciteit, moet er gecorrigeerd worden voor de arraycapaciteit De 
Garrar's zijn voor alle drums gemeten en van de orde 5 pF. Dit 
wordt van de gemeten capaciteiten afgehaald zodat de waardes 
vergeleken kunnen worden met de theoretische capaciteiten. 

Voor alle (5000) sporen van een drum wordt de totale spoor
capaciteit gemeten. Er wordt een gemiddelde uit alle gemeten 
spoorcapaciteiten berekend ( GEPM ). De theoretische spoorcapaciteit 
wordt de uiteinden van de drum berekend zodat er een gemiddelde 
theoretische spoorcapaciteit (Grot) kan worden berekend. De beide 
gemiddelde capaciteiten, GEPM en Grot. worden in de grafiek in figuur 
6.2 met elkaar vergeleken. De gegevens voor de grafiek zijn te 
vinden in tabel D.5. 

Vergelijken van theoretische en gemeten spoor
capaciteiten 

• C E,=4 tot 

C tot €,=3.6 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

drums 

Figuur 6.2: Gemeten en berekende totaalcapaciteiten voor een e, = 4 en 
e, = 3. 6. Rond de gemiddelde gemeten totaalcapaciteit is de 
minimale en maximale gemeten waarde aangegeven. 

De gemiddelde gemeten spoorcapaciteiten zijn lager dan de gemid
delde theoretische spoorcapaciteiten. De theoretische capaciteiten 
liggen binnen de minimale en maximale gemeten capaciteiten maar 
aan de bovengrens van de range. De vergelijking van theorie en 
praktijk bij de damcapaciteit geeft eenzelfde beeld. Een verklaring 
voor de gevonden verschillen kan daarom de diëlektrische constante 
zijn. Nemen we een lagere waarde dan in de literatuur bekend 
is voor de isolerende epoxy (e, = 3. 6 in plaats van E, = 4), dan 
zal de theoretische spoorcapaciteit lager uitvallen. In de volgende 
paragraaf wordt er gekeken naar de uitkomsten van de vergelijking 
als er een lagere diëlektrische constante wordt aangenomen. 
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Totale capaciteit en diëlektrische constante 

Voor de isolerende epoxylaag op de drum is in hoofdstuk 4 
uitgerekend dat Er = 3. 6 in plaats van wat er in de literatuur wordt 
aangegeven (Er = 4). Voor de Er in de vergelijkingen voor het 
berekenen van de capaciteiten en bijdragen van randeffecten moet 
dus de nieuw uitgerekende waarde Er = 3. 6 ingevuld worden. Door 
de lagere Er zal de totale theoretische capaciteit lager uitvallen. De 
vergelijking van de theoretische totale capaciteit met de gemeten 
waardes wordt nogmaals uitgevoerd met Er = 3. 6. 

Voor de situatie met een Er=3.6, zijn de 1 0 behandelde en 
doorgerekende drums op dezelfde wijze doorgerekend zoals in 
dit hoofdstuk is behandeld. De damcapaciteiten voor deze 
situatie worden vergeleken met de gemeten damcapaciteiten en 
zijn weergegeven in figuur 6.1. In tabel D.6 staan de gemiddelde 
theoretische totale capaciteiten en de gemiddelde gemeten totale 
spoorcapaciteiten voor deze situatie. In figuur 6.2 is ook de 
vergelijking weergegeven tussen deze gemiddelde theoretische en 
gemeten capaciteiten waarbij Er = 3.6. 

In de figuur is te zien dat de gemiddelde theoretische capaciteiten 
met Er=4 in de buurt van de maximaal gemeten capaciteit ligt. 
Voor Er=3.6 zijn de gemiddelde theoretische capaciteiten gelijk aan 
de gemiddelde gemeten spoorcapaciteiten. De totale theoretische 
spoorcapaciteiten, opgebouwd uit dam- en isolaagcapaciteiten en de 
bijbehorende bijdrages door randeffecten, zijn een zeer goed model 
voor de situatie van het sporenpatroon op de Dl-drum. Het gebruik 
van deze vergelijkingen om afmetingen van het sporenpatroon uit te 
rekenen is dan ook zeker gerechtvaardigd. 
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Opbouw van het stelsel 
vergelijkingen 

Inleiding 

Op een Dl-drum zijn capaciteiten en weerstanden aanwezig, die 
informatie bevatten over de afmetingen van afzonderlijke sporen. 
In hoofdstuk 2 zijn al vergelijkingen opgesteld voor verschillende 
capaciteiten op de Dl-drum. Deze bevatten de spoorafmetingen: 
dambreedte, isolaagdikte, groefdiepte en groefbreedte. In dit 
hoofdstuk wordt gekeken of er een stelsel vergelijkingen is op te 
stellen, waarmee voor elk spoor de afmetingen kunnen worden 
uitgerekend. Voor een drum met ongeveer 7000 sporen betekent 
dit, dat het gaat om ongeveer 30000 afmetingen. 

Naast de capaciteit kan er ook naar weerstanden worden gekeken 
op de drum. Mogelijke weerstandsvergelijkingen kunnen het stelsel 
van capaciteitsvergelijkingen aanvullen om de afmetingen rond een 
spoor te bepalen. Verder worden er nog vergelijkingen opgesteld die 
afmetingen van het totale lagenpakket beschrijven. Dit moet leiden 
tot voldoende vergelijkingen waarmee de spoorafmetingen zijn uit te 
rekenen. 

De sporen op een drum zijn niet ideaal over de omtrek van de 
drum. De metingen die gedaan worden aan de drum, zijn metingen 
over een heel spoor. Aan bijvoorbeeld een capaciteitsmeting 
kan niet worden gezien of een spoor over de omtrek versmalt 
en weer verbreedt. Er kan alleen over gemiddelde afmetingen 
worden gesproken. Voor de afmetingen die van de drum worden 
uitgerekend, geldt dat deze gemiddelde waardes over de omtrek van 
een drum zijn. 

Voor het uitrekenen van afmetingen met behulp van capaciteiten 
is een diëlektrische constante (€,) van het medium (in ons geval 
de isolerende epoxy) nodig. In hoofdstuk 4 wordt de Er uitgebreid 
behandeld. In dit hoofdstuk beschouwen we de €, als een constante. 

Afmetingen uit capaciteiten 

De capaciteiten die gebruikt gaan worden voor het bepalen 
van de verschillende afmetingen van de drumsporen zijn de 
isolaagcapaciteit ( Ciso) en de damcapaciteit ( Cdam) . In figuur 7.1.a 
zijn Ciso en Cdam aangegeven naast enkele afmetingen die de 
capaciteiten beïnvloeden. Voor de C iso en Cdam zijn in hoofdstuk 
2 algemene vergelijkingen gegeven. 

Voor de isolaagcapaciteit geldt vergelijking (2.1 0); de capaciteit van 
een cilindercondensator. In deze vergelijking wordt de hoogte van de 
cilinder (b9, ) , de straal van de buitenste cilinder (fiso,uit) en de straal 
van de binnenste cilinder (riso,in) aangegeven. In figuur 7.1.a en 7.1.b 
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b. 

a. 

Figuur 7.1: a. Een spoor met daarin aangegeven de twee capaciteiten, die 
worden beïnvloed door de spoorafmetingen. b. Afmetingen van 
de cilinder die de isolaagcapaciteit beschrijven . c. Afmetingen 
van de ringen die de damcapaciteit beschrijven. 

zijn deze afmetingen te aangegeven. 

Hierin is 

f iso ,uit = f atu + h iso } 

f iso,in = f atu 

f atu de straal van de aluminium drum (een bekende waarde) en 
hiso de dikte van de laag isolerende epoxy onder de groef. 

(7.1) 

Invullen van de relaties (7.1) in vergelijking (2.1 0) levert de 
vergelijking voor de isolaagcapaciteit voor spoor i: 

b (l) 

C(i) - gr 
iso - 27têoër ( (;l ) 

In 1 + h;so 
faJu 

(7.2) 

De damcapaciteit wordt voorgesteld als de capaciteit tussen twee 
platte evenwijdige ringen en is beschreven met vergelijking (2.12) . 
In (2.12) is b de afstand tussen de ringen, rdam,uit de buitenstraal van 
de ring en rdam,in de binnenstraal van de ring. In figuur 7.1.a en 7.1.c 
zijn deze afmetingen aangegeven. 

b= b dam } 
f dam,uit = ftot = f atu + h iso + h dam 

fdam,in = f atu + h iso 

ftot is de straal van het totale lagenpakket, 
bdam is de dambreedte en 
hdam de groefdiepte. 

(7.3) 
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Deze relaties invullen in vergelijking (2.12) levert voor spoor i: 

(7.4) 

Dit verder uitschrijven, geeft de volgende vorm: 

(2 h (!) ) h (i) 
c(i) - ftot - dam . dam 

dam - tofr1t (!) 
bdam 

(7.5) 

Er zijn nu twee capaciteitsvergelijkingen ((7.2) en (7.5)) met daarin 
vier onbekende afmetingen die een drumspoor beschrijven (bdam. 

hiso. hdam en bgr). 

Met genoemde capaciteitsvergelijkingen kunnen we een nieuwe 
vergelijking definiëren, namelijk de verhouding tussen een damca
paciteit en een isolaagcapaciteit Per dam is er een verhouding met 
de links naastgelegen isolaagcapaciteit en de rechts naastgelegen 
isolaagcapaciteit (zie ook tekening 7.2). 

T 
777777777777777777777777777777 

Figuur 7.2: Er zijn twee verhoudingsvergelijkingen ( Cdam: C;50) opgesteld 
per dam. In deze figuur zijn de capaciteiten aangegeven die 
in de twee vergelijkingen voor komen. 

In figuur 7.2 zijn dam- en isolaagcapaciteit voor spoor i en i + 1 
weergegeven. Met behulp van vergelijkingen (7.2), (7.3) en (7.5) 
worden de volgende verhoudingen tussen de capaciteiten opgesteld: 

en 

Cdam,i 

Ciso,i+1 

tof 7t 1", - (rlot- h~~m)2 (i) (i) 2 h~~ 
r b~~m (2rtot. hdam - hdam ) . /n(1 + r ) 

b (t) = 2b(i) . b(i) a/u (7.6) 
27tfofr ( h!'l ) gr dam 

In 1+,;: 

27tfofr ( ~U• • > ) 
In 1+~ 

'aJu 

(") (~ 2 h (i+1 ) 

(2rrot · h~am - h/mm ) · /n(1 + ;:;" ) 
2b{i+1) . b (i) (7.7) 

gr dam 
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Met de aanwezige capaciteiten kunnen er voor een spoor i 4 
vergelijkingen worden opgesteld: c(l) c(i) Cdam,i en Cdam,i • Deze 

dam' ISO' c;;;;; Ciso,i+1 

vergeliJ'kingen bevatten 6 variabelen (b(') b(i+1) h(i) h(i+1) b(i) en 
9'' gr ' ISO' ISO ' dam 

h~~m) waardoor hiermee nog niet de spoorafmetingen uitgerekend 
kunnen worden. In de volgende paragrafen zullen verdere 
vergelijkingen worden opgesteld zodat er genoeg vergelijkingen zijn 
om alle variabelen (spoorafmetingen) uit te rekenen. 

Afmetingen uit dwarsweerstanden 

De dwarsweerstand die per spoor wordt gemeten (zie hoofdstuk 
3) bevat informatie over de dambreedte. Omdat de soortelijke 
weerstand van SiOx boven een dam niet te bepalen is, kan 
met vergelijking (3.2) geen afmeting worden uitgerekend. Met 
de absolute dwarsweerstand wordt dus geen extra vergelijking 
verkregen waarmee de spoorafmetingen zijn uit te rekenen. 

Er kan wel iets gezegd worden over de afmetingen van een spoor als 
de verhouding van de dwarsweerstanden van verschillende sporen 
wordt gebruikt 1 . 

777777777777777777777777777777 

Figuur 7.3: Weerstand van de toplaag boven twee dammen. 

Rond een spoor i (zie figuur 7.3) kunnen de volgende evenredighe
den worden opgeschreven. 

(7.8) 

Hiermee is de volgende vergelijking op te stellen. 

(7.9) 

1 De SiOx laag heeft een dikte < 1jlm. Voor de laagdikte boven twee buurdammen 
wordt aangenomen dat de As;ox gelijk is. De verhouding van de Rdam is gelijk aan de 
verhouding van de dambreedtes. 
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Afmetingen uit het lagenpakket 

Voor het totale lagenpakket wordt verondersteld dat de diameter van 
de aluminium drumbody (aludiameter) constant is over de hele drum. 
Tevens wordt verondersteld dat de diameter van de zogenaamde 
sporendrum (dus nog zonder toplaag, zie ook hoofdstuk 1.3), over de 
gehele lengte constant is. De afmetingen aan begin en eind van de 
drum worden gemeten en het draaiproces is dusdanig nauwkeurig 
dat er geen verloop over de lengte van de drum meetbaar is. In 
plaats van diameters wordt er in de vergelijkingen gerekend met de 
straal (zie figuur 7.4). 

d~ ~ h 
Y~::=::::- ::::.::===:::=::::=::::::::======::jï 

Figuur 7.4: De diameter van de aluminium drumbody en de diameter van de 
sporendrum worden in axiale richting constant verondersteld. 

Het oppervlak van de de drum wordt glad verondersteld. Er 
is nog niets gezegd over het sporenpatroon dat zich onder dit 
drumoppervlak bevindt. Het sporenpatroon op de drum kan op 
verschillende manieren worden voorgesteld. In figuur 7.5 zijn 
drie situaties weergegeven van een mogelijke opbouw van het 
sporen patroon. 

• In de eerste situatie in 7.5.a is er aangenomen dat de 
groefbodem vlak is. Verder kunnen opeenvolgende groeven 
dieper of minder diep worden gestoken. In deze situatie is de 
damhoogte aan beide zijden van de dam verschillend. 

• Een tweede situatie is in 7.5.b weergegeven. Er wordt 
aangenomen dat de dikte van de isolaag onder de groef niet 
constant is. Op de positie van de twee dammen, die zich 
aan de rand van de groef bevinden, heeft de isolaagdikte een 
andere waarde. 

• In de laatste situatie wordt er van uitgegaan dat de groefbodem 
van de verschillende groeven zich altijd op dezelfde afstand 
van de aluminium drumbody bevindt. De dammen kunnen in 
hoogte verschillen zodat de situatie voorgesteld kan worden in 
figuur 7.5.c 

De manier waarop de groeven worden gestoken en de drum op 
diameters wordt afgedraaid, laat de laatste situatie al afvallen. Van 
de beitel die de groeven steekt wordt aangenomen dat er vlakke 
groeven gestoken worden. Wel is het mogelijk dat naast elkaar 
gelegen groeven andere groefdieptes hebben. De situatie in figuur 
7.5.a is de beste benadering voor het sporenpatroon op de Dl
drum. Met deze voorstelling van het sporenpatroon worden er 
vergelijkingen opgesteld voor het gehele lagenpakket 
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a. 

H7»»»»J»»»7»77777777h77»7777777777h}7)7)}7J'7»»»7J)}}77h 

b. 

c. 

lh»n7J»»»n7J7J»77»J7h?»»>n»»7»»7777777777fl77777777Zh 

Figuur 7.5: Schematische voorstelling van het gestoken sporenpatroon 
in de isolerende epoxy, waarbij verschillende aannames zijn 
gedaan: a. een vlakke groefbodem, b. een vaste damhoogte 
en c.een constante laagdikte onder de groef. 

In paragraaf 7.2 worden afmetingen genoemd van het lagenpakket 
(vergelijkingen (7.1) en (7.3)). Deze afmetingen zijn in figuur 7.6 
nogmaals weergegeven. De damhoogte (hdam) in figuur 7.6 is 

Figuur 7.6: De verder gespecificeerde spoorafmetingen. 

opgesplitst in een linker en een rechter component. Voor naast 
elkaar gelegen sporen is het niet noodzakelijk dat deze met dezelfde 
groefdiepte (ook wel: damhoogte) worden gestoken. Aan de linker 
en rechterkant van een dam, kan de damhoogte verschillen (dit is 
ook in figuur 7.6 weergegeven). Dit kan in de vergelijkingen worden 
meegenomen door de afmeting hdam op te splitsen in een linker en 
een rechter component. Voor de dam van spoor i wordt dit als volgt 
opgeschreven: 

(i) (i) 
(1) _ hdam,L + hdam,R 

hdam- 2 (7.1 0) 

Met de nu bekende constante afmetingen en de afmetingen uit figuur 
7.6 kunnen we voor elk spoor 2 vergelijkingen opstellen. In de figuur 
is aangegeven dat ter hoogte van de groef (lijn A) en de dam (lijn B), 



Afstudeerverslag, TU/e 
Tom van de Ven 

7.5 

65 

voor het totale lagenpakket een vergelijking is op te stellen. 

• Ter hoogte van de groef kan de gemiddelde hdam worden 
uitgedrukt met de linker en rechter component van de 
naastgelegen dammen. Dit levert de volgende vergelijking 
voor groef 2: 

h (1) + h (2) 
r _ r + h(2) + dam,R dam,L 
tot - a/u ;50 2 

(7.11) 

• Ter hoogte van de dam wordt de gemiddelde damhoogte 
uit de linker en rechter component van één dam gehaald. 
Tevens wordt er een gemiddelde isolaagdikte geïntroduceerd 
die bestaat uit de isolaagdiktes van de omliggende groeven. 
Voor dam 1 wordt de vergelijking van het lagenpakket 

h (1) + h (2) h (1) + h (1) 
r, _ r + iso iso + dam,L dam,R 
tot- a/u 

2 2 
(7.12) 

Matrix representatie van het stelsel vergelij
kingen 

In voorgaande paragrafen zijn vergelijkingen opgesteld die nodig zijn 
om de afmetingen rond een spoor uit te kunnen rekenen. Voor spoor 
i kunnen we de volgende vergelijkingen opstellen: 

• de vergelijking voor de isolaagcapaciteit, cj2, 

• de vergelijking voor de damcapaciteit, C~m 

• twee vergelijkingen voor de verhouding van de dam- en 
. . . c<,;l c<,;l 
JsolaagcapacJteJt, cvf en odfT 

ISO ISO 

• de vergelijking voor de verhouding van de dwarsweerstanden 
boven dammen, .,{JL ,., 

• twee vergelijkingen voor de afmetingen van het totale lagen
pakket, ftot ter plaatse van de dam en ftot ter plaatse van de 
groef) 

Voor alle sporen op de drum kunnen voorgaande vergelijkingen 
worden opgesteld zodat er een stelsel vergelijkingen ontstaat, dat 
met de gemeten elektrische eigenschappen van elk spoor, de 
afmetingen van het spoor vastlegt. Voor elk spoor i kunnen nu de 
volgende afmetingen worden uitgerekend: 

• b~~m• de dambreedte tussen spoor i en i+ 1 

• hdam,i,L. de groefdiepte aan de linkerzijde van dam i 

• hdam,i,R. de groefdiepte aan de rechterzijde van dam i 

• hl2o• de dikte van de laag isolerende epoxy onder spoor i 



Afstudeerverslag, TU/e 
Tom van de Ven 66 

• b~/. de groefbreedte van spoor i 

Elke vergelijking gebruikt gemeten elektrische eigenschappen van 
de sporen. Voor spoorcapaciteiten is al aangegeven dat deze 
bewerkt moeten worden om met de afzonderlijke componenten te 
kunnen werken. De bewerkingstap om de afzonderlijke dam- en 
isolaagcapaciteit te verkrijgen kan van te voren plaats vinden. De 
gemeten dam- en isolaagcapaciteiten bevatten dan nog wel de 
randeffecten, behorende bij die situatie. Voor de damcapaciteit 
zijn deze randeffecten afhankelijk van de geometrie en met name 
de dambreedte. Voor de isolaagcapaciteit veronderstellen we een 
constante bijdrage. Bij kleine afwijkingen van de spoorafmetingen, 
is de verandering van de bijdrage van de randeffecten aan de iso
laagcapaciteit te verwaarlozen. De informatie over de randeffecten 
wordt ook verwerkt in het uiteindelijke stelsel vergelijkingen, waar de 
spoorafmetingen mee uitgerekend gaan worden. 

Er zijn per spoor 7 vergelijkingen op te stellen. Voor een drum met 
ongeveer 7000 sporen zijn dit ongeveer 50.000 vergelijkingen. Dit 
stelsel vergelijkingen moet ongeveer 35.000 onbekenden oplossen. 
Dit is een niet-lineair stelsel vergelijkingen. 

Dit probleem kan worden vereenvoudigd door de vergelijkingen te 
lineariseren. De uit te rekenen spoorafmetingen zijn de variabelen in 
het stelsel vergelijkingen. De afmetingen van de sporen verschillen 
onderling zeer weinig. Daarom schrijven we de variabelen als een 
constante waarde plus een kleine afwijking: 

b(i) - b* s: b (i) 
dam - dam + u dam 

h(l) - h* s: h {i) 
dam,L - dam,L +u dam,L 

h(l) - h* s: h {i) 
damR - dam R +u dam R 

h(l) ,;" h* + öfpl ' 
1!>0 ISO ISO 

b(l) = b* + öb(i gr gr gr 

(7.13) 

Voor spoor i zijn 7 vergelijkingen op te stellen. In deze vergelijkingen 
wordt (7 .13) gesubstitueerd. Daarnaast wordt ook de informatie 
over de bijdrage van randeffecten aan capaciteiten verwerkt in de 
vergelijkingen. We veronderstellen dat hogere orde termen van 
de ö's verwaarloosbaar klein zijn. Dit levert een lineair stelsel 
vergelijkingen met de enkele 8-termen als variabelen. In appendix 
E staat een overzicht van alle uitgewerkte vergelijkingen (voor één 
spoor 1) waarmee de spoorafmetingen uitgerekend kunnen worden. 

Het lineaire stelsel vergelijkingen ziet er in een matrix representatie 
als volgt uit: 

A · x=8 (7.14) 

De matrix A bevat de coëfficiënten behorende bij de ö's uit de lineaire 
vergelijkingen, 
x de uit te rekenen variabelen (ö's) en 
8 de constanten uit de lineaire vergelijkingen. 

De matrix A is een (m x n)-matrix met m> n en 8 heeft m elementen, 
zodat met een kleinste kwadraten methode een oplossing kan 
worden uitgerekend voor x (=alle spoorafmetingen), bestaande uit 
n elementen. 
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0 A 1,4 0 
0 0 A 2,s 

0 0 0 
0 0 0 

A s ,3 0 0 
0 As,4 0 
0 0 A 7,s 

0 As,4 As,s 

0 A 9.4 0 
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De matrix representatie (7.14) wordt opgebouwd, door per type 
vergelijkingen (bijvoorbeeld de vergelijkingen voor de isolaagca
paciteit) de coëfficiënten in te vullen. Als er voor een aantal 
sporen (#sporen) alle vergelijkingen worden opgesteld, zijn de eerste 
(#sporen - 2) rijen van matrix, de coëfficiënten van de isolaagcapaciteit 
vergelijkingen en de volgende (# sporen - 1) rijen, de coëfficiënten van 
de damcapaciteit De matrix wordt op deze manier verder gevuld met 
de andere vergelijkingen die zijn opgesteld voor het sporenpatroon 
(ook te vinden in appendix E). 

Voor 4 sporen is de matrixrepresentatie (7.14) uitgeschreven. Dit 
geeft een beeld van de opbouw van A, B en x. Daarnaast is in 
figuur 7. 7 een schematische voorstelling van de matrix A voor het 
stelsel vergelijkingen behorende bij 200 sporen. 

0 0 0 0 0 A 1.12 0 
Öd dam,1 0 0 0 0 0 0 A 2.13 
Öd dam,2 0 0 A 3,9 0 0 0 0 

~.7 0 0 A 4.1o 0 0 0 Öd dam,3 

0 A s,a 0 0 A s ,11 0 0 Öh ;so,2 

As,7 0 A 6,9 0 0 0 0 Öh;so,3 

0 A 7,a 0 A 7.1o 0 0 0 Öhdam,1,L 

A a ,7 0 0 A a ,1o 0 0 0 Öh dam,2,L 

A 9,7 0 0 A 9.1o 0 A 9,12 0 Öhdam,3,L 

0 A1 o.a 0 0 A 10,11 0 A 10,13 
Öh dam,1,R 

0 0 A11 ,9 0 0 A11 ,12 0 Öhdam,2,R 

Öhdam,3,R 
A1 2,7 0 0 A1 2,9 0 0 A1 2.13 

ö gr2 0 0 0 0 0 0 0 
ögr3 0 0 0 0 0 0 0 

(7.15) 

Met de matrix representatie worden de afmetingen van het 
sporenpatroon uitgerekend. In het volgende hoofdstuk wordt er een 
testsporenpatroon gebruikt om te kijken of deze matrix representatie 
de juiste afmetingen oplevert. In hoofdstuk 9 worden de afmetingen 
van het sporenpatroon van een Dl-drum uitgerekend aan de hand 
van de benodigde metingen. Van deze afmetingen wordt gekeken in 
hoeverre ze overeen komen met de 'werkelijke' afmetingen van die 
drum. 

81 ,1 

~. 1 
~.1 
84,1 

8 s ,1 

8 6,1 

8y,1 

Ba,1 

8g,1 

810,1 

811 ,1 

81 2,1 

81 3,1 

8 14,1 
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0 200 400 600 800 
nz = 4751 

Figuur 7.7: Schematische voorstelling van de matrix A voor 200 sporen. 
Alleen de niet-nul-elementen zijn in de figuur aangegeven (nz = 
aantal niet-nul-elementen). Oe nummering op de assen, geven 
de elementen aan van de matrix A. 
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Testen van het 
vergelijkingen 

Inleiding 

stelsel 

Voor het uitrekenen van de afmetingen van de sporen op een drum 
worden verschillende (o.a. elektrische) metingen uitgevoerd. In dit 
hoofdstuk volgt een korte samenvatting over wat er aan informatie 
nodig is, om met de eerder opgestelde vergelijkingen, de afmetingen 
van alle sporen op een Dl-drum uit te kunnen rekenen. 

Het lineaire stelsel vergelijkingen uit hoofdstuk 7.5, wordt met behulp 
van de matrix representatie in MATLAB [23] doorgerekend. Dit 
levert de &-afmetingen. Dit zijn de uitgerekende afwijkingen ten 
opzichte van een gemiddelde constante waarde. De volledige 
spoorafmetingen worden met (7.13) vastgelegd. 

Door een testsporenpatroon te definiëren, kan de rekenmethode 
worden getest. Tevens kan er met dit testsporenpatroon worden 
gekeken naar de uitkomsten wanneer er aan de input (capaciteiten, 
weerstanden, diameters) ruis wordt toegevoegd. 

Verder wordt er in dit hoofdstuk gekeken naar verschillende 
foutenbronnen die van invloed zijn op de uit te rekenen afmetingen 
van het sporenpatroon. 

Benodigde metingen aan een Dl-drum 

Naast het meten van de elektrische eigenschappen van de sporen 
van een Dl-drum, zijn er nog enkele gegevens nodig voor het 
uitrekenen van de spoorafmetingen. De metingen van de elektrische 
eigenschappen aan de Dl-drum worden tijdens het aanmaak proces 
gedaan. De verschillende stadia van het aanmaak proces zijn te 
vinden in hoofdstuk 1.3. De volgende metingen/gegevens zijn nodig 
voor het uitrekenen van de afmetingen van het sporenpatroon: 

• Diameter van de aluminium drumbody (Datu)· Voordat 
de isolerende epoxy wordt aangebracht op de aluminium 
drumbody, wordt eerst de diameter van deze drum (aludrum) 
gemeten. De zogenaamde aludiameter wordt aan de twee 
uiteinden van de drum gemeten. Er wordt in de vergelijkingen 
gerekend met de straal (in dit geval ratu) , in plaats van de 
diameter. 

• EPM-meting van de drum met isolaag. Nadat de isolaag 
is aangebracht op de aludrum, kan er met de arrays in de 
drum een capaciteit meten aan uitgangen die later via een 
interconnectie contact moet maken met de sporen. Dit is 
de capaciteit van de meetelektronica en de sporen op de 
printplaat; de zogenaamde arraycapaciteit ( Carray ). 
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• Gemiddelde dambreedte (bdam> en groefbodemdiameter 
(Dgr). Als het sporenpatroon is gestoken in de drum (we 
spreken dan over een groevendrum), wordt er aan beide 
zijden een groefbodemdiameter gemeten. Deze diameter 
wordt gebruikt om gemiddelde afmetingen als isolaagdikte en 
damhoogte uit te rekenen. Daarnaast wordt er ook van twee 
keer vier dammen (aan beide zijden van de drum, elk vier) 
de dambreedte gemeten. Hiermee wordt een gemiddelde 
dambreedte vastgelegd. 

• EPM-rneting aan drum zonder toplaag. Aan de sporendrum 
wordt met de EPM een aantal capaciteitsmetingen gedaan 
waarmee uiteindelijk de dam- en isolaagcapaciteit voor elk 
spoor worden uitgerekend. Het gaat hierbij om het meten van 
de totale spoorcapaciteit ( CEPM), capaciteit van 2 sporen ( ~sp) 

en afzonderlijke damcapaciteiten ( Cdam.EPM). 

• Diameter van de drum zonder toplaag (Osp). De diameter 
van de sporendrum wordt aan beide zijden gemeten. Het 
gebruik van deze getallen is hetzelfde als bij de aludiameter 
en de groefbodemdiameter, zoals hiervoor al is beschreven. 

• EPM-meting aan drum met toplaag. Met de EPM wordt 
aan de drum met toplaag voor elke dam afzonderlijk een 
dwarsweerstand (Rdam) gemeten. Dit is niet de standaard 
dwarsweerstandmeting, waarbij per spoor de weerstand van 
de toplaag boven beide naastgelegen dammen tegelijk wordt 
gemeten. 

Uitrekenen ö-afmetingen 

Voor de sporen op de drum worden vergelijkingen opgesteld waar
mee uiteindelijk de afmetingen van de sporen worden uitgerekend. 
Van het eerste en laatste spoor, van de door te rekenen sporen, kan 
niet alle informatie worden verzameld om ook daar alle afmetingen 
vast te kunnen leggen. In hoofdstuk 5 is al aangegeven welke 
metingen (met name capaciteitsmetingen) aan het eerste en laatste 
spoor gedaan kunnen worden. Belangrijker is eigenlijk welke 
metingen er niet gedaan kunnen worden. De situatie rond het 
eerste en het laatste spoor, waar aan gemeten en gerekend wordt, 
is afwijkend van de tussenliggende sporen. Ter verduidelijking 
is er voor 4 sporen in figuur 8.1 aangegeven welke afmetingen 
uitgerekend kunnen worden. 

In hoofdstuk 7.5 staat de matrix voorstelling voor het stelsellineaire 
vergelijkingen. Als van een aantal sporen (bijvoorbeeld # sporen 

sporen) de afmetingen worden uitgerekend, kunnen daar een 
maximum aantal vergelijkingen voor worden opgesteld. In tabel 8.1 
staat een overzicht van het aantal op te stellen vergelijkingen voor 
# sporen sporen. 

Nu er bekend is hoeveel van elk type vergelijkingen er opgesteld 
kunnen worden, kan er ook naar de uit te rekenen afmetingen 
worden gekeken. In tabel 8.2 zijn de aantallen afmetingen te 
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Figuur 8.1: Vier sporen waaraan afmetingen worden uitgerekend. Van deze 
vier sporen kunnen alleen de afmetingen worden uitgerekend 
die zich in het gearceerde gebied bevinden. 

Tabel 8.1 : Overzicht per vergelijking van het aantal dat is op te stellen, als 
de afmetingen van # sporen sporen uit worden gerekend. 

vergelijking 
isolaagcapaciteit 

damcapaciteit 
afmeting lagenpakket, groef 
afmeting lagenpakket, dam 
verhouding capaciteiten (I) 
verhouding capaciteiten (11) 

verhouding weerstanden 

aantal 
(#sporen-2) 
(#sporen-1) 
(# sporen-2) 
(#sporen-3) 
(#sporen-2) 
(#sporen-2) 
(#sporen-2) 

vinden die met het stelsellineaire vergelijkingen uitgerekend kunnen 
worden (voor # sporen sporen). 

Tabel 8.2: Voor # sporen sporen is per afmeting aangegeven hoeveel er zijn 
uit te rekenen. 

afmeting 
h;so 

groef 
d dam 

hdam,L 

h dam,R 

aantal 
(#sporen-2) 
(#sporen-2) 
( # sporen-1 ) 
(#sporen-1) 
( # sporen-1 ) 

De afmetingen van het sporenpatroon worden niet direct uitgere
kend. Om de lineaire vergelijkingen te verkrijgen zijn er andere 
variabelen ingevoerd. De direct uitgerekende getallen (ö's) zijn 
de kleine afwijkingen van de afmetingen ten opzichte van een 
gemiddelde afmeting. 

Voor het doorrekenen van een grote hoeveelheid sporen is een 
aanzienlijke rekenkracht nodig. De matrix representatie die met 
behulp van MATLAB wordt doorgerekend (zie (7.14) en (7.15)) , 
wordt snel zeer groot. In de ideale situatie worden alle sporen op 
een drum in één keer doorgerekend. In het volgende hoofdstuk (9) 
wordt er gekeken naar het doorrekenen van meerdere kleinere sets 
sporen en het resultaat daarvan. 
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Reactie van het stelsel vergelijkingen op 
fouten in de input 

Om de invloed van ruis op de gemeten capaciteiten en weerstanden 
te onderzoeken, wordt er een testsporenpatroon met 5 sporen op
gesteld. Van dit testsporenpatroon zijn alle afmetingen bekend. De 
vergelijkingen die zijn opgesteld voor de verschillende capaciteiten 
en weerstanden worden ingevuld om de elektrische eigenschappen 
van het testsporenpatroon uit te rekenen. De berekende elektrische 
eigenschappen worden gebruikt om de matrix representatie (7.14) 
op te stellen. Hiermee worden de afmetingen van het sporenpatroon 
uitgerekend en deze komen overeen met de afmetingen die van te 
voren voor dit testsporenpatroon zijn opgesteld. 

Aan de capaciteiten en weerstanden van het testsporenpatroon 
wordt nu 1 0% ruis toegevoegd 1

• De reactie op dit ruisniveau 
wordt bekeken door de testsituatie 200 keer door te rekenen. De 
afmetingen die worden uitgerekend uit de 'ruisige' data, worden 
vergeleken met de bekende afmetingen van het testsporenpatroon. 
Die verschillen worden in een histogram bekeken. De verschillen 
worden aangeduid met een ~ en dit ziet er voor bijvoorbeeld de 
dambreedte (~bdam) als volgt uit: 

(8.1) 

In vergelijking (8.1) is bdam de uitgerekende dambreedte en 
bdam,test de bekende dambreedte van een spoor uit het testsporen
patroon. 

Voor de dambreedte is het histogram van het verschil tussen de 
uitgerekende en de bekende afmeting weergegeven in figuur 8.2. 
Het verschil is normaal verdeeld en is maximaal ongeveer 1 11m. Dit 
komt overeen met de 1 0% ruis op de dambreedte wat als input is 
gebruikt. 

Dezelfde werkwijze wordt gevolgd voor de groefbreedte. Het 
bijbehorende histogram van het verschil tussen de uitgerekende en 
de bekende afmeting staat in figuur 8.3. Het testsporenpatroon 
heeft 5 sporen. Uit tabel 8.2 is te halen dat voor (#sporen=) 5 
sporen er 3 groefbreedtes uitgerekend worden. In het histogram 
zijn 3 pieken te zien. Elke piek hoort bij een groefafmeting. De 
uitgerekende groefbreedtes worden bij het doorrekenen keer op keer 
gereproduceerd. Het verschil met de bekende groefbreedtes van het 
testsporenpatroon is 1-2 IJ.m. 

Hetzelfde resultaat zien we bij de isolaagdikte en de damhoogte. In 
figuren 8.4 en 8.5 zijn de bijbehorende histogrammen weergegeven. 
De verschillen tussen de bekende en de uitgerekende afmetingen 
zijn respectievelijk 1-3 11m en 1-2 11m. 

Voor de dambreedte is in de histogrammen een normaalverdeling 
zichtbaar terwijl voor de andere afmetingen alleen pieken zichtbaar 
zijn. Dit verschil in figuren wordt veroorzaakt door de manier waarop 
de vergelijkingen zijn opgesteld. De coëfficiënt voor variabele 'Obdam 

1 Bij een werkelijke Dl-drumsituatie zijn de onnauwkeurigheden in de gemeten 
capaciteiten en weerstanden vel kleiner. Er is voor 1 0% ruis gekozen om een soort 
worst-case situatie te simuleren. 
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Histogram van de afwijking van de dambreedte. 
Het ruisniveau is 10%. 

LEGEND 

• Ab dam Count 

-2e-<>6 -l e-06 1e-<>6 2e-06 

Figuur 8.2: De histogram van de llbdam· De llbdam is het verschil tussen de 
bekende en de uitgerekende dambreedte. In het histogram is 
een fit van een normaalverdeling weergegeven met de top bij 
l':!bdam = -3.4 10- 07 en een breedte van de piek van 2.5 10- 07 _ 

-2e-06 

Histogram van de afwijking van de groefbreedte 
Het ruisniveau is 10%. 

-1e-<l6 1e-<>6 

Figuur 8.3: De histogram van de llb9, . 

2e-<>6 
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Histogram van de afwijking van de isolaagdikte. 

-2e-06 

Het ruisniveau is 1 0%. 
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Figuur 8.4: De histogram van de l::.h;50 • 

Histogram van de afwijking van de dam hoogte. 
Het ruisniveau is 10%. 

1e-<l6 

Figuur 8.5: De histogram van de t:.hdam· 
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is in meerdere vergelijkingen een gemeten elektrische eigenschap. 
In de hier beschreven testsituatie is op de input (elektrische 
eigenschappen) ruis aangebracht. In het stelsel vergelijkingen 
heeft de obdam-variabele daar de sterkste reactie op. In het 
bijbehorende histogram is daardoor een normaalverdeling te zien 
zoals aangebracht in de elektrische eigenschappen. De andere 
uitgerekende variabelen leveren bij elke berekening nagenoeg 
dezelfde waarde op, waardoor in de histogrammen alleen pieken te 
zien zijn. 

In een werkelijke Dl-drum situatie zijn de fouten in de gemeten 
elektrische eigenschappen (en dus de input van het stelsel 
vergelijkingen) veel kleiner. In het lineaire stelsel vergelijkingen 
zal een kleinere afwijking in de input waarschijnlijk een evenredig 
kleinere fout opleveren in de afmetingen. In werkelijkheid zullen de 
afwijkingen nog kleiner zijn de hier gevonden 1-3 !J-m. 

Totale fout in de uitgerekende spoorafmetin
gen 

Voor # sporen sporen kan een stelsel vergelijkingen worden opgesteld 
waarmee de spoorafmetingen worden uitgerekend. Dit wordt 
gedaan door een kleinste kwadraten methode toe te passen op 
de matrix representatie van het stelsel vergelijkingen. Voor de 
uitgerekende afmetingen kan een fout worden aangegeven, die 
wordt veroorzaakt door de volgende punten. 

• De metingen van de capaciteiten en de weerstanden met de 
EPM zijn zeer nauwkeurig. Voor de capaciteitsmetingen (""' 
30pF) geldt een fout van (± 0. 091 pF). Voor de metingen van 
de weerstanden (5MQ) geldt een fout van (± 12kQ). 

• Het gedrag van de diëlektrische constante in de totale 
isolerende epoxylaag wordt benaderd met een constante 
waarde en bevat een onnauwkeurigheid van 1%. Deze fout 
is onbekend maar wel constant voor de hele drum. 

• In de vorige paragraaf is met een testsporenpatroon de 
te volgen rekenmethode doorgelopen. De bekende spoor
afmetingen worden met de rekenmethode gereproduceerd. 
Wanneer er 1 0% ruis aan de input wordt toegevoegd, levert 
dit een 1 0% afwijking in de uitgerekende spoorafmetingen. 

De metingen van de capaciteiten en weerstanden met de EPM 
bevatten een verwaarloosbaar kleine fout zijn ten opzichte van 
de andere twee genoemde punten. De diëlektrische constante 
veroorzaakt een constante afwijking in de afmetingen van het 
sporenpatroon van ""' 1 !J-m. Met de gevolgde rekenmethode wordt 
een onnauwkeurigheid geïntroduceerd van ;::::; 1 - 2!J-m. Totaal 
worden de afmetingen van het sporenpatroon uitgerekend met een 
onnauwkeurigheid van ""' 3!J-m. 
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Spoorafmetingen van een 
Dl-drum 

Inleiding 

Steekalgoritme van de beitel 

Resultaten spoorafmetingen 

Sporenpatroon visualisatie 
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Conclusies en aanbeve
lingen 

1 0.1 Conclusie 

10.2 

Het is mogelijk om met de gemeten elektrische eigenschappen, 
de afmetingen van het sporenpatroon op een Dl-drum uit te 
rekenen. Met behulp van een lineair stelsel vergelijkingen 
worden de afmetingen (als dambreedte, damhoogte, isolaagdikte 
en groefbreedte) op "' 31lm nauwkeurig uitgerekend. Er is een 
sporenpatroon te visualiseren en met de uitgerekende afmetingen 
is het mogelijk om het onderscheid te maken in steekprocessen. 

Deelconclusies 

Er zijn modellen gemaakt met een eindige elementen pakket, 
waarmee de bijdrage van randeffecten aan de verschillende 
onderdelen van een spoorcapaciteit zijn af te schatten. Voor de 
isolaagcapaciteit is de bijdrage van de randeffecten constant. De 
bijdrage van de randeffecten aan de damcapaciteit is afhankelijk van 
de breedte van de dam. Deze correcties worden meegenomen in het 
stelsel vergelijkingen waarmee de spoorafmetingen van de Dl-drum 
worden uitgerekend. 

De diëlektrische constante (er) van de isolerende epoxy is voor de 
laag op de Dl-drum niet gelijk aan de waarde die gevonden wordt in 
de literatuur voor een bulkhoeveelheid epoxy (in dat geval is er= 4). 
Er is aan het aluminiumoppervlak van de Dl-drum in de isolerende 
epoxy een dunne laag ter grootte van ;::::; 15 llm aanwezig waar de 
diëlektrische constante sterk afwijkt van de bulkwaarde. De laag een 
meer starre structuur dan de bulklaag isolerende epoxy. Hierdoor 
verandert de polariseerbaarheid van het materiaal, waardoor dit 
dunne laagje een andere diëlektrische constante heeft. 

De diëlektrische constante als functie van de laagdikte kan met 
een fout van ongeveer 1% worden beschreven. Voor de isolerende 
epoxylaag in de situatie op de Dl-drum is uit metingen de 
diëlektrische constante uitgerekend, er = 3. 6. 

Er zijn nieuwe meetmethoden ontwikkeld om met de EPM ca
paciteiten en weerstanden van de sporen te meten. Deze 
gemeten capaciteiten en weerstanden worden gebruikt om een 
stelsel vergelijkingen op te stellen waarmee de spoorafmetingen 
uitgerekend worden. 

Met de vergelijkingen voor de verschillende capaciteiten en de 
bijdrage van de randeffecten is de totale spoorcapaciteit uit te 
rekenen. Met opgemeten afmetingen van een sporenpatroon is 
de gemiddelde totale spoorcapaciteit voor 10 drums uitgerekend. 
Van deze drums is voor alle sporen de totale spoorcapaciteit met 
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de EPM gemeten. De gemiddelde gemeten spoorcapaciteiten 
en de gemiddelde theoretische spoorcapaciteit zijn met elkaar 
vergeleken en in de capaciteitsvergelijkingen is gebruik gemaakt van 
de uitgerekende €,= 3. 6. De opgestelde capaciteitsvergelijkingen en 
bijdrages door randeffecten beschrijven op juiste wijze de situatie 
van het sporenpatroon op de Dl-drum. 

Het stelsel vergelijkingen dat is opgesteld om de spoorafmetingen 
uit te kunnen rekenen is een niet-lineair stelsel vergelijkingen. 
Dit stelsel vergelijkingen is omgeschreven naar een lineair stelsel 
vergelijkingen, zodat zonder lange rekentijden voor 600 sporen in 
een keer de afmetingen worden uitgerekend. 

Het is niet mogelijk met de huidige computers (waarmee ook 
de EPM-metingen worden uitgevoerd, pentium 11 350 MHz, 256 
MB intern geheugen) en de gebruikte algoritmes het gehele 
sporenpatroon (5000 sporen) in een keer door te rekenen. 

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

De gebruikte methode om met een eindige elementen model 
de bijdrage van randeffecten aan een capaciteit te beschrijven, 
kan worden vervangen door een analytische beschrijving van de 
randeffecten. Deze wiskunde-opdracht zal nog uitgevoerd gaan 
worden als een stage-opdracht binnen Océ. 

Van de laag isolerende epoxy op de Dl-drum is bekend dat aan het 
aluminiumoppervlak een dunne laag aanwezig met een afwijkende 
diëlektrische constante. Het gedrag van de diëlektrische constante 
moet verder worden onderzocht aan meerdere verschillende drums. 
Hiermee ontstaat er een beter beeld van het gedrag van de 
diëlektrische constanten, wat kan worden meegenomen in het 
stelsel vergelijkingen om de spoorafmetingen uit te rekenen. 
Voorlopig is er gewerkt met een aangepaste (maar constante) 
waarde voor de diëlektrische constante. Het is mogelijk om het 
gedrag van de diëlektrische constante van de isolerende epoxy te 
verwerken in de capaciteitsvergelijkingen. 

De nieuwe EPM-metingen moeten verder worden uitgewerkt zodat 
ze met een minimale extra meettijd kunnen worden geïmplementeerd 
in de metingen tijdens het aanmaakproces van de Dl-drum. 
Met deze gegevens kunnen grote hoeveelheden spoorafmetingen 
worden uitgerekend waarop uitgebreide statistiek kan worden 
toegepast. 

Er is met een beperkt testsporenpatroon (5 sporen) gekeken naar 
de reactie op ruis in de meetdata. Door dit testsporenpatroon 
uit te breiden kan er naast ruis op de data ook naar de reactie 
van andere effecten op de input worden gekeken. Hierbij kan 
gedacht worden aan het voorprogrammeren van een steekpatroon 
in het testsporenpatroon. Er kunnen dan de effecten van 
verschillende steekprocessen worden gesimuleerd. Ook kan er 
een beitelslijtage worden nagebootst. De afmetingen die met 
deze testsporenpatronen worden doorgerekend, kunnen worden 
vergeleken met de afmetingen die worden uitgerekend uit data van 
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geproduceerde drums. Op deze manier kunnen effecten van het 
steekproces worden herkend. 

De limiet van het aantal sporen waarvoor de afmetingen kunnen 
worden uitgerekend ligt nu op 600 sporen. Het rekenen met 600 
sporen levert voorlopig de beste benadering voor de spoorafmetin
gen. Er moet worden onderzocht of het rekenen met meer sporen 
een verdere convergentie laat zien. Hiermee kan ook een uitspraak 
worden gedaan of bijvoorbeeld 600 sporen genoeg zijn om de 
spoorafmetingen uit te rekenen. 

Het uitrekenen van de afmetingen van alle sporen op de drum 
is een tijdrovende bewerking en wordt tevens beperkt door de 
gebruikte hardware (computers). Er kan gezocht worden naar 
andere iteratieve methoden om het gehele stelsel vergelijkingen 
voor alle sporen op de Dl-drum (5000 sporen) in een keer door 
te rekenen. Er is een begin gemaakt met het oplossen van het 
stelsel vergelijkingen met een gepreconditioneerde geconjugeerde 
gradiënten methode. De matrix A met de coëfficiënten van het 
stelsel vergelijkingen is ijl genoeg (ijlheid « 1 . 10- 4) voor deze 
methode. De grote voordelen van deze methode zijn, dat er minder 
aan computer hardware wordt gevraagd en dat de berekeningen 
aanzienlijk sneller zijn. Een andere mogelijkheid om alle sporen 
op de drum in één keer door te rekenen is meer direct. Met brute 
kracht (voldoende geschikte hardware, computer met voldoende 
intern geheugen '"" 1OGB) moet het stelsel vergelijkingen ook 
doorgerekend kunnen worden. 

Met de uitgerekende afmetingen van de sporen is het mogelijk 
verschillen in spoorafmetingen zichtbaar te maken, die worden 
veroorzaakt door het steekproces waarmee het groevenpatroon 
wordt gestoken. Er zijn echter nog andere effecten van het 
steekproces die mogelijk in het steekpatroon zichtbaar zijn. Hierbij 
kan worden gedacht aan beitelslijtage op een drum, achterhalen 
van andere steekprocessen of de effecten van opwarming of koeling 
tijdens het steekproces. Als de spoorafmetingen met grotere 
nauwkeurigheid kunnen worden uitgerekend, zijn invloeden van het 
steekproces mogelijk wel te achterhalen. 

De afmetingen die worden uitgerekend voor één drum bevatten 
een constante maar onbekende fout. Deze fout wordt veroorzaakt 
door het gedrag van de diëlektrische constante. Per drum kan er 
gekeken worden of deze fout te achterhalen is. Van een spoor 
op de drum worden de afmetingen optisch gemeten. Door dit 
voor dit spoor op een aantal punten rond de drum te herhalen 
kunnen er gemiddelde spoorafmetingen worden uitgerekend. Deze 
gemiddelde spoorafmetingen kunnen worden vergeleken met de 
uitgerekende spoorafmetingen. Voor elke spoorafmeting (dam
breedte, damhoogte, isolaagdikte en groefbreedte) wordt een 
verschil gevonden. Het gevonden verschil voor een spoorafmeting 
is de constante fout die nu voor elk spoor kan worden verrekend. 
Door naast de elektrische metingen een optische meting te doen, 
kunnen niet alleen relatieve verschillen van spoorafmetingen worden 
bekeken, maar kan er ook een uitspraak worden gedaan over de 
absolute afmetingen van een drum. 
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Technology Assessment 

Met de modellen, die met een eindige elementen pakket zijn 
gemaakt, is een beter inzicht verkregen in de capaciteitsbijdrage 
door randeffecten die optreden bij twee kleine holle geleidende 
cilinders en twee kleine geleidende platte ringen. Er zijn simulaties 
van deze situaties gemaakt waarbij de elektrische velden rond de 
genoemde geometrieën zijn weergegeven. 

De simulatiemethode waarmee de bijdrage van randeffecten aan 
capaciteiten is gequantificeerd, kan ook op andere geometrieën 
worden toegepast. Voor condensatoren met afmetingen waar 
de randeffecten een relatief grote bijdrage leveren aan de totale 
capaciteit, kunnen voorspellingen worden gedaan over de grootte 
van de bijdrage van de aanwezige randeffecten. Met die kennis kan 
een betere voorspelling worden gedaan over de totale capaciteit van 
de condensator. 

Met de kennis van enkele elektrische eigenschappen kunnen 
afmetingen van een voorwerp worden uitgerekend. De hier gebruikte 
methode kan als vervanging dienen voor een optisch meetsysteem. 
Daarbij moet worden overwogen bij welke methode snelheidswinst 
wordt geboekt en met welke nauwkeurigheid er gemeten moet 
worden. 
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Begrippenlijst Dl-drum 

Beschrijving van de verschillende afmetingen van het sporenpatroon 
op de Dl-drum en enkele veel gebruikte termen. 

• Aludiameter. De diameter van de zogenaamde drumbody 
(ook wel aludrum genoemd). Het afdraaien van de aluminium 
drum heet ook wel aludraaien. 

• lsodiameter. De diameter van de drum nadat er een laag 
isolerende epoxylaag op aan is gebracht. De isolerende 
epoxylaag wordt 'ruw' aangebracht en afgedraaid op een 
specifieke diameter (dit proces heet het isodraaien). Met de 
bekende aludiameter kan de laagdikte van de isolerende epoxy 
op de drum uitgerekend worden. 

• Groefdiepte. De groefdiepte geeft aan hoe diep de groeven 
in de isolerende epoxy worden gestoken. Deze wordt bepaald 
met de groefbodemdiameter. Dit is een diameter die gemeten 
wordt in een groef. Samen met de isodiameter levert dit de 
groefdiepte. 

• Bereik sporenpatroon. Binnen deze afstand worden de 
sporen gestoken. Dit is inclusief de eerste en laatste 'brede' 
groef. 

• Groefbreedte. Dit is de breedte van de gestoken groef. De 
eerste en de laatste groeven zijn speciale groeven en worden 
de aardingsvlakken genoemd. 

• Dambreedte. De beitel die de groeven steekt wordt een 
vaste afstand verplaatst waardoor tussen de groeven dammen 
aanwezig zijn. 

• Steek. De vaste afstand die de beitel verplaatst. Deze waarde 
wordt aangepast als er meer groeven moeten worden gestoken 
op een drum. 

• lsolerende epoxy. De dammen en de laag tot het aluminium 
is een isolerende epoxy. 

• Geleidende epoxy. Als de groeven gestoken zijn wordt 
er een metaallaag gesputterd op het hele groevenpatroon. 
Daarna wordt er een geleidende epoxylaag aangebracht die 
in de groeven gaat zitten. In elke groef is een interconnectie 
gemaakt naar het array in de drum en die interconnectie is 
ook gevuld met de metaallaag en wat er aan ruimte over 
is met de geleidende epoxy. In en op het patroon zit nu 
geleidende epoxy en alle groeven staan met elkaar in contact 
door de metaallaag. Om de groeven van elkaar te isoleren en 
de overmaat geleidende epoxy te verwijderen moet de drum 
weer worden afgedraaid. Dit wordt het geleidend draaien 
genoemd. Het geleidend draaien zorgt er niet alleen voor 
dat de overtollige geleidende epoxy wordt verwijderd maar 
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er wordt ook een stukje van de toppen van de dammetjes 
afgedraaid zodat de groeven elektrisch van elkaar worden 
gescheiden. De groefdiepte die overblijft na het geleidend 
draaien wordt de restgroefdiepte genoemd. 

• Toplaag. Op de drum zijn nu de uiteindelijke gevulde groeven 
aanwezig. Dit worden de feitelijke sporen genoemd van de 
drum. Op het sporenpatroon worden tot slot nog een laag SiOx 
aangebracht door middel van een sputterproces. 

• lsolaag onder groef (koperdiepte). Onder de groeven zit 
nog een hoeveelheid isolerende epoxy, want de groeven 
worden niet tot op het aluminium gestoken. Deze laag is er 
vooral voor de warmtehuishouding en is net zo diep als de 
interconnectiesleuf die een spoortje verbind met een array. 

Naast de hierboven genoemde onderdelen is er in de tekening ook 
nog GA (Grote Astap) en KA (Kleine Astap) aangegeven. Dit zijn de 
twee uiteinden van de drum. De drum heeft aan beide kanten een 
gedeelte met verschillende diameter aluminium cilinder. Dit heeft 
verder niets met de de sporen op de drum te maken. Hiermee is aan 
te geven waar het eerste spoor op de drum zich bevindt. 
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Asymmetrie 

Bij het zoeken naar de oorzaak van de asymmetrie in het elektrische 
veld in de horizontale richting zijn een aantal andere situaties 
onderzocht. In deze bijlage worden deze situaties kort toegelicht. 

Randen van het Quickfield model 
Het 3-sporenmodel is afgebakend door een rand met een spanning 
op 0 V om een oneindig grote omgeving rond het sporenmodel te 
definiëren. Een eerste oorzaak voor de asymmetrie kan de rand 
van het Quickfield model zijn. Aan de bovenkant is deze wand 
ver verwijderd van de groeven en drumbody. Dit geldt ook voor de 
onderkant van het model. Aan de twee zijkanten zit de wand van 
het model relatief dicht bij de buitenste twee sporen. Tussen de rand 
van het model en de buitenste sporen is een vervorming van het 
elektrische veld te zien. Dit kan een oorzaak voor de asymmetrie 
van de elektrische velden tussen de damwanden zijn. Een model 
met vijf of meer sporen kan er voor zorgen, dat er bij de middelste 
drie sporen geen asymmetrie meer aanwezig is. Tevens kan de 
asymmetrie van het elektrisch veld verdwijnen als de randen van 
het model niet op 0 V worden gezet. In dit laatste geval moet er ook 
worden gekeken naar wat het effect is op de te berekenen capaciteit. 

Andere situaties 
Bij een model met vijf sporen ziet het elektrische veld er uit als 
in figuur B.1 . In figuur B.2 is het elektrisch veld rond één dam 
uitvergroot. Er is nog steeds een asymmetrie aanwezig in het 
elektrisch veld in horizontale richting. Er worden verschillende 
nieuwe situaties gecreëerd om een verklaring voor de asymmetrie 
te zoeken. 

• Voor het 5-sporenmodel is gekeken naar het effect op de 
capaciteit van een groter oppervlak aluminium in het model. 

• Er is een 5-sporenmodel onderzocht waarbij de randen van het 
model op 0 V worden gehouden. 

• Het 5-sporenmodel wordt ook bekeken waarbij de randen niet 
op 0 V worden gehouden. 

• Bij het 3-sporenmodel is ook de situatie met en zonder randen 
op 0 V bekeken. 

Al deze verschillende situaties leveren geen oplossing voor de 
asymmetrie, die te zien is in het elektrisch veld rond een dam. Ook is 
er geen verandering in de bepaalde capaciteit te vinden. Aangezien 
het geen invloed heeft op de bepaalde capaciteit worden de randen 
van het model geen potentiaal van 0 V mee gegeven want hierdoor 
verdwijnen wel de verstoringen van het elektrische veld, die te zien 
zijn tussen de wand en de buitenste sporen. 

Dammen 
De asymmetrie in het elektrische veld rond één dam kan worden 
veroorzaakt door de andere damwand. Aan de andere zijde van de 
groef waar de lading op zit, is ook een capaciteit aanwezig. Dit kan 
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Figuur 8.1: Elektrisch veld van een sporenmodel van een drum. In plaats 
van 3 zijn er 5 sporen in het Quickfieldmodel verwerkt. 

er voor zorgen dat het veld niet symmetrisch is over één dam, maar 
naar de groef wordt getrokken. Een manier om dit te bekijken is 
met een model waarbij maar één damwand de lading bevat. Ook de 
groefbodem wordt niet in dit model meegenomen. Er moet nu een 
symmetrisch elektrisch veld te zien zijn rond één dam. In figuur 8.3 
is de omgeving rond een dam uitvergroot weergegeven. Er is een 
model gebruikt met 3 sporen en alleen de rechterwand van de linker 
dam bevat een lading. In de figuur is duidelijk te zien dat er bij de 
'buurdam' een gekoppelde capaciteit aanwezig is. Het elektrische 
veld is dus niet symmetrisch rond een dam, maar wordt naar rechts 
vervormd door de naastgelegen dam. Ook voor modellen met 5 
sporen of 7 sporen is dit gedaan en het resultaat was hetzelfde. 
Ook de berekende capaciteit is voor alle drie de situaties nagenoeg 
hetzelfde (zie tabel 8.1 ). 

Tabel 8.1 : Een ander aantal sporen in het Quickfield met de bijbehorende 
bepaalde capaciteit. 

aantal sporen in model 
3 
5 
7 

I capaciteit (pF) 

I 

13.065 
13.064 
13.096 

In figuur 8.3 is te zien, dat het elektrische veld wel symmetrisch is 
in de verticale richting. De groefbodem is niet meegenomen in dit 
model. De verwachting dat de groefbodem de verticale asymmetrie 
veroorzaakt, is dus juist. 

Bij het kijken naar de asymmetrie in horizontale richting zijn in 
de gebruikte modellen de buursporen op een spanning van 0 V 
gehouden. Voor het model met 3 sporen is er een aanpassing 
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gemaakt zodat het rechterspoor niet meer op een spanning van 0 
V staat. De gekoppelde capaciteit naar de rechterdam is nog steeds 
aanwezig, maar is wel kleiner. 

Hiermee is de asymmetrie in de horizontale richting nog niet 
verklaard. Het model met 5 en 7 sporen wordt gebruikt om hier wat 
meer inzicht in te krijgen. Door in deze 'grote' modellen de sporen 
om en om een lading te geven ontstaat er een grotere symmetrie 
in de situatie. Ook de rand van het model speelt een kleinere rol 
in het probleem. In de voorgaande modellen bevat de middelste 
dam een lading en wordt er naar het elektrisch veld gekeken in de 
naastgelegen dammen. Het veld in de linker dam beïnvloed het veld 
in de rechterdam en vice versa. Dus beide dammen 'zien' aan één 
kant een dam met een lading en aan de andere kant een zonder 
lading. In het model van de 5 (of 7) sporen wordt het middelste 
spoor een lading gegeven en wordt er naar buiten toe, om en om een 
geaard spoor en een geladen spoor gedefiniëerd. Zodoende wordt 
de asymmetrische situatie opgeheven en is een dam omgeven door 
dammen met een identieke (of identiek tegengestelde) situatie. Het 
model met 7 sporen is te zien in figuur 8.4. Het veld in een dam is 
nog steeds onveranderd asymmetrisch in horizontale richting. 
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Figuur 8.2: Uitvergroting van het elektrische veld van het 5-sporenmodel in 
de omgeving van één dam. 

Figuur 8.3: Elektrisch veld van een model met drie sporen. Alleen de 
rechterdamwand van de linker dam bevat een lading waardoor 
er gekeken kan worden waar de oorzaak van asymmetrie van 
het elektrische veld in de horizontale richting ligt. 
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Figuur 8.4: Elektrisch veld in een 7-sporenmodel. De groeven hebben om 
en om een lading. Dit is duidelijk te zien door de vorm van het 
elektrisch veld onder de groeven. 
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Rekenvoorbeeld: Invloed 
van Er 

Voor het uitrekenen van de invloed van Er op zowel de isolaagdikte 
als de damhoogte, worden de gegevens van een 600 dpi Dl-drum 
gebruikt (tabel C.1 ). De afmetingen van een mogelijk sporenpatroon 
staan in tabel C.2. 

Tabel C.1 : Afmetingen 600 DPI-drum. 

diëlektrische constante vacuüm, Eo =8. 854 . 10- 12 

diëlektrische COnstante isolerende epoxy, Er rv 4 
straal van alubody, ratu =50. 8mm 

lsolaagdikte 

Tabel C.2: Afmetingen sporenpatroon . 

dambreedte, 
groefbreedte, 
damhoogte, 
isolaagdikte, 

ddam 
bgr 
hdam 
hiso 

=10f.lm 
=32.3f.lm 
=12f.lm 
=75f.lm 

Met de gegevens uit de tabellen en vergelijking (4.1 ) kan de 
isolaagcapaciteit worden uitgerekend. 

bgr _12 32. 3 · 10- 6 
Ciso=21tEoEr ( ) 2·1t·8. 854·1 0 -4· ( ) 4. 872 pF 

I 1 &" I 1 75·1 o-6 
n + f a/u n + 50.8·10 3 

Met vergelijking (4.3) wordt de afgeleide van Ciso naar Er uitgere
kend. 

( OCiso) = .!_Catu = .!_ · 4. 872 · 10- 12 = 1. 218 pF 
OEr Er 4 

Vervolgens wordt met vergelijking (4.4) wordt de afgeleide van Ciso 
naar hiso uitgerekend. 

(
oCiso) 2 bgr 1 
Ohiso = - 1tEoEr ln2 ( 1 + .!!ioD.) fatu + hiso 

faJu 

- 12 32.3 · 10- 6 1 
=- 2·1t ·8. 8541 ·10 -4 · ( - ) . 50 3 10- 3 75 10- 6 ln2 1 + 75·10 6 • • + . 

50.3·10 3 

- 0. 06428 pF/f.lm 

De afzonderlijke componenten van vergelijking (4.2) zijn bekend en 
kunnen worden ingevuld. 

( OEr ) = (~) (o Ciso) = -
1

- . 0. 06428 =0. 0528 f.!m- 1 
ohiso oCiso ohiso 1. 218 
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Damhoogte 
Als eerste wordt de damcapaciteit voor deze situatie uitgerekend met 
vergelijking (4.6) . 

h dam 
C dam = Eo Er1t(2h;so + 2ralu - h dam)-b = 

dam 

- 12 - 6 -3 - 6 12 - 10- 6 
=8.8541 -10 ·4·1t·(2 -75-10 +2·50. 3-10 - 12-10 )· 10 - 10- 6 

=13.450 pF 

Vervolgens wordt met vergelijking (4.8) de afgeleide van C dam naar 
Er uitgerekend. 

(
() C dam ) = ..!_Cdam = !. · 13.450 · 10- 12 = 3. 363 pF 

àE, Er 4 

De afgeleide van C dam naar h dam wordt met vergelijking (4.9) 
uitgerekend. 

(aCdam) C dam h dam 13.450 · 10- 12 

8 8541 _
10

_12 -4· 12 · 10- 6 

à h dam = h dam - EoEr1t ddam 12 · 10- 6 . 1t 1 0 · 10- 6 

=1. 1208 · 10- 6 - 1. 3352 . 10- 10 = 1. 1207 pFiv.m 

Deze getallen invullen in vergelijking (4.7) geeft de invloed van E, op 
de dambreedte. 

( 
àE, ) ( êJE, ) (acdam) 1 - 1 

ê)h dam = a c dam à b dam = 3. 363 . 1" 1207 = O. 3332 v.m 
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drumnummer/ 
positie 
12982 GA 
12982 KA 
12983 GA 
12983 KA 
12984 GA 
12984 KA 
12985 GA 
12985 KA 
12986 GA 
12986 KA 
12989 GA 
12989 KA 
12990 GA 
12990 KA 
13052 GA 
13052 KA 
13054 GA 
13054 KA 
13056 GA 
13056 KA 
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Afmetingen: Uitrekenen 
totale spoorcapaciteit 

Tabel 0.1: Afmetingen en uitgerekende afmetingen die nodig zijn voor het 
uitrekenen van de isolaagcapaciteit 

Datu (mm) I Tatu (mm) I r9, (mm) I h;so (Jlm) bdam (Jlm) I b9, (mm) 

101.6377 50.819 50.873 54.6 14.5 27.83 
101 .6367 50.818 50.874 55.6 14.8 27.53 
101.6374 50.819 50.875 55.9 14.5 27.83 
101 .6374 50.819 50.874 55.8 14.8 27.53 
101.6374 50.812 50.874 55.7 14.5 27.83 
101.6355 50.818 50.874 56.5 15.0 27.33 
101.6337 50.817 50.874 56.9 14.5 27.83 
101.6347 50.817 50.873 55.7 14.5 27.83 
101.6375 50.819 50.874 55.0 15.0 27.33 
101.6355 50.818 50.873 55.3 14.5 27.83 
101.6368 50.818 50.876 57.7 15.2 27.13 
101.6378 50.819 50.875 55.6 15.8 26.53 
101 .6375 50.819 50.874 55.7 15.2 27.13 
101.6355 50.818 50.875 57.0 15.0 27.33 
101 .6371 50.819 50.873 54.1 13.8 28.53 
101.6371 50.819 50.873 54.1 14.0 28.33 
101.6391 50.820 50.876 56.4 14.2 28.13 
101.6381 50.819 50.876 56.7 14.5 27.83 
101.6391 50.820 50.876 56.9 14.5 27.83 
101.6391 50.820 50.876 56.2 13.8 28.53 
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Tabel 0.2: De uitgerekende isolaagcapaciteiten. Er is geen EPM-meting die 
afzonderlijk de isolaagcapaciteit meet. Het uitrekenen van de 
isolaagcapaciteit is wel nodig om straks de theoretische totale 
capaciteit te vergelijken met de gemeten totale capaciteit. 

drumnummer/ Ciso (pF) Ciso,rand (pF) Ciso, tot (pF) 
positie 
12982 GA 5.77 ~ 13.75 19.52 
12982 KA 5.60 ~ 13.75 19.35 
12983 GA 5.63 ~ 13.75 19.38 
12983 KA 5.59 ~ 13.75 19.34 
12984 GA 5.65 ~ 13.75 19.40 
12984 KA 5.48 ~ 13.75 19.23 
12985 GA 5.54 ~ 13.75 19.29 
12985 KA 5.65 ~ 13.75 19.40 
12986 GA 5.63 ~ 13.75 19.38 
12986 KA 5.69 ~ 13.75 19.44 
12989 GA 5.32 ~ 13.75 19.07 
12989 KA 5.40 ~ 13.75 19.15 
12990 GA 5.51 ~ 13.75 19.26 
12990 KA 5.43 ~ 13.75 19.18 
13052 GA 5.97 ~ 13.75 19.72 
13052 KA 5.93 ~ 13.75 19.68 
13054 GA 5.64 ~ 13.75 19.39 
13054 KA 5.56 ~ 13.75 19.31 
13056 GA 5.53 ~ 13.75 19.28 
13056 KA 5.75 ~ 13.75 19.50 
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drumnummer/ 
positie 
12982 GA 
12982 KA 
12983 GA 
12983 KA 
12984 GA 
12984 KA 
12985 GA 
12985 KA 
12986 GA 
12986 KA 
12989 GA 
12989 KA 
12990 GA 
12990 KA 
13052 GA 
13052 KA 
13054 GA 
13054 KA 
13056 GA 
13056 KA 
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Tabel 0.3: De damcapaciteit wordt uitgerekend uit de afmetingen die 
bekend zijn van de verschillende drums. De drum en spoor 
afmetingen worden gemeten aan het begin en eind van de drum 
(GA en KA) . 

Dsp (mm) ftot (mm) 0 9, (mm) rdam,in (mm) bdam (mm) Cdam (pF) 

101.7905 50.895 101.7469 50.873 14.5 17.02 
101.7895 50.895 101.7479 50.874 14.8 15.91 
101.7885 50.894 101 .7492 50.875 14.5 15.34 
101.7875 50.894 101.7489 50.874 14.8 14.77 
101.7870 50.894 101.7489 50.874 14.5 14.88 
101.7870 50.894 101.7484 50.874 15.0 14.57 
101.7837 50.892 101.7474 50.874 14.5 14.17 
101.7827 50.891 101.7461 50.873 14.5 14.29 
101.7847 50.892 101.7474 50.874 15.0 14.08 
101.7847 50.892 101.7461 50.873 14.5 15.07 
101.7907 50.895 101.7522 50.876 15.2 14.34 
101.7897 50.895 101.7490 50.875 15.8 14.58 
101 .7858 50.893 101.7489 50.874 15.2 13.74 
101.7858 50.893 101.7494 50.875 15.0 13.74 
101.7920 50.896 101.7452 50.873 13.8 19.20 
101 .7910 50.896 101.7452 50.873 14.0 18.52 
101.7915 50.896 101.7519 50.876 14.2 15.79 
101.7925 50.896 101.7514 50.876 14.5 16.05 
101.7882 50.894 101.7529 50.876 14.5 13.78 
101.7882 50.894 101.7514 50.876 13.8 15.10 
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Tabel 0.4: Vergelijken van de theoretische damcapaciteit met de gemeten 
damcapaciteit 

drumnummer I Cdam (pF) Cdam,rand (pF) Cdam,tot (pF) Cdam,tot (pF) C dam,EPM (pF) 
positie 
12982 GA 17.02 5.77 22.79 22.19 18.88 
12982 KA 15.91 5.68 21.59 - -
12983 GA 15.34 5.77 21.11 20.78 17.43 
12983 KA 14.77 5.68 20.44 - -
12984 GA 14.88 5.77 20.64 20.42 16.60 
12984 KA 14.57 5.62 20.19 - -
12985 GA 14.17 5.77 19.94 20.00 16.01 
12985 KA 14.29 5.77 20.06 - -
12986 GA 14.08 5.62 19.70 20.27 15.13 
12986 KA 15.07 5.77 20.84 - -
12989 GA 14.34 5.56 19.90 19.94 17.05 
12989 KA 14.58 5.39 19.97 - -
12990 GA 13.74 5.56 19.31 19.34 15.43 
12990 KA 13.74 5.62 19.36 - -
13052 GA 19.20 5.97 25.17 24.80 22.31 
13052 KA 18.52 5.91 24.43 - -
13054 GA 15.79 5.85 21.64 21.73 18.16 
13054 KA 16.05 5.77 21.81 - -
13056 GA 13.78 5.77 19.55 20.31 15.82 
13056 KA 15.10 5.97 21.07 - -
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drumnummer/ 
positie 
12982 GA 
12982 KA 
12983 GA 
12983 KA 
12984 GA 
12984 KA 
12985 GA 
12985 KA 
12986 GA 
12986 KA 
12989 GA 
12989 KA 
12990 GA 
12990 KA 
13052 GA 
13052 KA 
13054 GA 
13054 KA 
13056 GA 
13056 KA 
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Tabel 0.5: De theoretische dam- en isolaagcapaciteit leveren opgeteld de 
totale capaciteit van een spoor op de drum. De theoretische 
capaciteit wordt in de tabel vergeleken met de gemiddelde 
gemeten totaalcapaciteit 

I C;so,tot (pF) I Cdam,tot (pF) I Ctot (pF) I CEPM (pF) 

19.52 22.79 65.09 63.82 59.43 
19.35 21.59 62.54 - -
19.38 21 .11 61.60 60.91 56.80 
19.34 20.44 60.23 - -
19.40 20.64 60.69 60.15 55.66 
19.23 20.19 59.61 - -
19.29 19.94 59.17 59.34 53.76 
19.40 20.06 59.51 - -
19.38 19.70 58.77 59.95 52.90 
19.44 20.84 61.12 - -
19.07 19.90 58.88 58.98 55.48 
19.15 19.97 59.09 - -
19.26 19.31 57.87 57.89 52.73 
19.18 19.36 57.90 - -
19.72 25.17 70.06 69.30 66.93 
19.68 24.43 68.54 - -
19.39 21.64 62.68 62.81 58.10 
19.31 21 .81 62.94 - -
19.28 19.55 58.38 60.01 53.71 
19.50 21.07 61.63 - -
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Tabel 0.6: De theoretische isolaag- en damcapaciteit uitgerekend met 
een E,=3.6 en wederom vergeleken met de gemeten totale 
spoorcapaciteit 

drumnummer I G;so,tot (pF) Gdam,tot (pF) Grot (pF) Grot (pF) GEPM (pF) 
positie 
12982 GA 17.57 20.51 58.59 57.43 59.43 
12982 KA 17.42 19.43 56.28 - -
12983 GA 17.44 19.00 55.44 54.82 56.80 
12983 KA 17.40 18.40 54.20 - -
12984 GA 17.46 18.58 54.62 54.13 55.66 
12984 KA 17.31 18.17 53.65 - -
12985 GA 17.36 17.94 53.25 53.41 53.76 
12985 KA 17.46 18.05 53.56 - -
12986 GA 17.44 17.73 52.90 53.95 52.90 
12986 KA 17.50 18.75 55.00 - -
12989 GA 17.16 17.91 52.99 53.09 55.48 
12989 KA 17.23 17.97 53.18 - -
12990 GA 17.34 17.38 52.09 52.10 52.73 
12990 KA 17.26 17.42 52.11 - -
13052 GA 17.75 22.65 63.05 62.37 66.93 
13052 KA 17.71 21 .99 61.69 - -
13054 GA 17.45 19.48 56.41 56.52 58.10 
13054 KA 17.38 19.63 56.64 - -
13056 GA 17.36 17.59 52.54 54.01 53.71 
13056 KA 17.55 18.96 55.47 - -
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Lineaire vergelijkingen voor 
spoorafmetingen 

De vergelijkingen voor spoor i worden gelineariseerd door (7.13) te 
substitueren. Daarnaast is er nog een bijdrage van de randeffecten 
aan de verschillende capaciteiten. De bijdrage voor randeffecten 
wordt van de gemeten capaciteiten afgehaald. Deze waarde wordt 
in de vergelijkingen gebruikt om de afmetingen uit te rekenen. 

Voor de isolaagcapaciteit wordt er een constante bijdrage door de 
randeffecten verondersteld. De totale gemeten isolaagcapaciteit 
voor spoor i ( C~ tot) wordt als volgt opgeschreven: 

(i) (i) 
C iso. tot = Ciso + C iso,ranci (E.1) 

De bijdrage van de randeffecten aan de damcapaciteit bevat een 
lineaire afhankelijkheid van de dambreedte (vergelijking (2.15)). 
Hiermee wordt de totale gemeten damcapaciteit ( C~~m tot) van dam i 

C(i) - c li) +(a s b('1 ) (E.2) dam tot - dam dam - dam · dam 

met Odam en S dam de coëfficiënten voor de lineaire bijdrage van 
de randeffecten aan de damcapaciteit (zie ook hoofdstuk 2). De 
coëfficiënten Odam en Sdam zijn te halen uit de grafiek in figuur 2.13. 

De genoemde bijdragen van randeffecten aan de verschillende 
capaciteiten zijn uitgerekend aan de hand van een situatie waarbij 
de diëlektrische constante van de isolerende epoxy (e,) gelijk is aan 
4. In de volgende vergelijkingen is de bijdrage voor de randeffecten 
aangepast voor de situatie waarbij de e, = 3.6. 

lsolaagcapaciteit 
Om vergelijking (7.2) te kunnen lineariseren, wordt er eerst naar 
de ln()-term gekeken. Algemeen kan er voor (x « 1) worden 
geschreven: 

ln(1 +X)=X (E.3) 

In de vergelijking voor de isolaagcapaciteit is x = i1=,· en daarvoor 
alu 

geldt: 

h iso ~ 5 . 10- 6 - 5 10- 5 1 
- ~ - . « 
fa/u 1 · 10- 1 (E.4) 

In (7.2) wordt ln(1 + ~) =~ gesubstitueerd. Samen met de eerder 
alu a/u 

genoemde substituties voor randeffecten, levert dit de volgende 
vergelijking voor de isolaagcapaciteit 

(i) (i) . (i) -
Öh iso · (Ciso,tot - C,so,rand) - 'f>b gr · (21t€o€r · falu)- · · · 

· · · = 27t€o€r · fa/u · b~, - (C~. tot - C iso,rand) · h j50 

(E.5) 

Damcapaciteit 
In vergelijking 7.4 wordt de damhoogte (h~!m) opgesplitst in twee de 
componenten volgens: 

(i) (i) 
(1) _ h dam,L + h dam,R 

h dam - 2 (E.6) 
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En daarmee wordt de representatie (7.13) voor h~~ als volgt 
opgeschreven: 

oh(i) + oh(') 
h(i) = h* + dam,L dam, R 

dam dam 2 (E.7) 

Dit wordt samen met de andere substituties (zoals de randeffecten 
uit vergelijking (E.2)) ingevuld in de damcapaciteit vergelijking. Alle 
o2 -termen worden verwaarloosbaar klein verondersteld en kunnen 
worden weggestreept. 

• h''1 •h''1 · h(i) • h''1 
(2 h* 2 u dam L +u dam R h* 2 2h* u dam L +u dam R Eotr1t rtot . da:Jii + rtot . 2 - dam - dam . 2 - ... 

vh(,) . +~ _ * (i) (i) (1) 
· · ·-~) ) - bdam · Cdam tot + ob dam · Cdam tot+ ··· 

... + Sdam . (bdam 2 + 2 . bdam . . ob~~m + ~) ~ · · · 
... - bdam . Odam - ob~am . Odam 

(E.8) 
De vergelijking kan als functie van de 0-termen worden geschreven 
zodat de volgende vergelijking voor de damcapaciteit ontstaat. 

ob~:W, (C~:W, tot - Odam - 2Sdam . bdam ) + ... 
· · · + Oh~~m L · 1tf.otr (hd~m - rtot ) + ohY/am R · 1ttotr(hdam - rtot ) = · · · 

- · (h* 2 2 h* ) ·cul b* · · · - 1tf.otr dam - rtot · dam + dam tot · dam - · · · 

· · · - bdam 
2 

· S dam - Odam · bdam 
(E.9) 

Verhouding r dam- met r isolaagcapaciteit 
Door invullen van (7.13) in (7.6) en het wegstrepen van de o2 -

termen, wordt de vergelijking voor de verhouding van de dam- en 
isolaagcapaciteit gelineariseerd. 

C~,ot- (bd.",· Sdam+ob~· Sciwn+Odam) 
q~ - C;;o,mnd 

gr· faJu+2b:mm · bg,·faJu +25b~m -bg,. faJu 

(E.1 0) 
Bij elkaar schrijven van de 0-termen levert de volgende lineaire 
vergelijking: 

(E.11) 

Verhouding r dam- met (i+ 1 JB isolaagcapaciteit 
Voor de verhouding van de damcapaciteit met de isolaagcapaciteit 
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van het andere naastgelegen spoor wordt dezelfde werkwijze 
gevolgd als bij de voorgaande capaciteitsverhouding. Dit levert de 
volgende vergelijking: 

(E.12) 

Dwarsweerstand 
De vergelijking voor de dwarsweerstand (7.9) wordt met &-representatie 
(7 .13) als volgt geschreven. 

fi, i - 1} R (i - 1} 
ö b (i- 1} - 8b (i) . dam = ( dam - 1) . b * 

dam dam R (i) R (i) dam 
dam dam 

(E.13) 

Lagenpakketgroef 
In de vergelijking voor het lagenpakket ter plaatse van de groef 
worden de afmetingen van 2 dammen gebruikt. Dit kan met de 
&-afmetingen (7 .13) op eenzelfde wijze worden beschreven als in 
(E.7): 

h (i- 1} + h (i) ö h (i- 1} + 8 h (1) 
dam,R dam,L = h * + dam,R dam,L 

2 dam 2 (E.14) 

Door dit in te vullen in (7.11) kan voor het lagenpakket ter plaatse 
van de groef de volgende vergelijking worden opgeschreven: 

s;:h(i) 1 s;: h (i- 1) 1 s: h (l) - h * h * 
0 iso + 2° dam,R + 2° dam,L- rrot - ratu - iso - dam (E.15) 

Lagenpakket dam 
In de vergelijking voor het lagenpakket ter plaatse van de dam (7.12 
worden ook de genoemde &-variabelen (E. 7) ingevuld. 

l(jh (i- 1} + l(jh (l) + l(jh (i) + l'jjh(i) = ... 
2 ISO 2 ISO 2 dam,L 2 dam,R 

· · · = rrot - ra/u - h~o - h dam 
(E.16) 
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Afleiding van de cilinder
capaciteit 

Voor de afleiding van de vergelijking voor de capaciteit tussen twee 
holle geleidende cilinders, met tegengestelde ladingen (+q en - q) 
op de binnenste en buitenste cilinder, wordt de wet van Gauss, de 
vergelijking voor de potentiaal en de vergelijking voor een capaciteit 
gebruikt. 

In figuur F.1 staat een schematische voorstelling van de twee holle 
geleidende cilinders. De straal van de binnenste cilinder noemen we 
ri, de straal van de buitenste cil inder noemen we ru en de lengte van 
de cilinders is L. De afmetingen worden groot verondersteld zodat 
randeffecten te verwaarlozen zijn. 
Wet van Gauss: 

q oms/ = EoEr is E · dA (F.1) 

hierin is S de contour van de omsloten lading q omsi en 
E het elektrische veld tussen de cilinders. 

De vergelijking van de potentiaal: 

J
f u 

V = - E · dr 
r, 

(F.2) 

De capaciteit kan worden uitgerekend met: 

O= C · V (F.3) 

Voor een Gaussisch oppervlak (rode stippellijn in figuur F.1 kan 
vergelijking (F.1) worden uitgerekend: 

- q =toEr E2rtrL 

Voor het elektrische veld E tussen de cilinders geldt dus: 

E = - q 
EQE,2rtrL 

(F.4) 

(F.5) 

Figuur F.1: Schematische voorstelling van twee geleidende holle cilinders. 
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Dit kan worden ingevuld in vergelijking (F.2): 

V=-1'" - q dr = q -ln(r) l'"= q . fn ('u) (F.6) 
r; êQ€,2nrL êQf,2nL r, ëofr2rtL r; 

Met vergelijking (F.3) kan nu de capaciteit van twee geleidende holle 
cilinders worden opgeschreven: 

Q L 
C = V = 2rtêQ€,-( ) 

In IJJ. 
r; 

(F.7) 
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set: 100 sporen, 1e spoor 

-4e-06 ·3e-06 ·2e-06 · 1e-06 0 1e-06 2e-06 

ö b dam 

set: 1 00 sporen, 2e spoor 

-4e-06 -3e-06 -2e-06 -1e-06 0 1e-06 2e-06 

Öbdam 

set: 1 00 sporen, 3e spoor 

-49-06 -3&06 -2e-06 -le-06 1e-06 2e-06 

ö b dam 
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Spoorafmetingen uit ver
schillende matrices 

set: 300 sporen, 1e spoor set: 600 sporen, 1 e spoor 
15 

10 

-4e-06 -3e-06 -2e-06 -1e-06 0 1e-06 2e-06 ·4e-06 ·3e-06 ·2e-06 -1e-06 1e-06 2e-06 

Öbdam Ö b dam 

set: 300 sporen, 2e spoor set: 600 sporen, 2e spoor 

-4e-06 -3e-06 ·2e-06 · 1e-06 0 1e-06 2e-06 -4e-06 -3e-06 -2e-06 -1e-06 0 1e-06 2e-06 

ö b dam ö b dam 

set: 300 sporen, 3e spoor set: 600 sporen, 3e spoor 

-4e-06 -3e-06 ·2e-06 -1e-06 1e·06 2e-06 -4e-06 ·3e-06 ·2e-06 -1e-06 0 1e-06 2e-06 

Öbdam Öbdam 

Figuur G.1 : De histogrammen van de öbdam-en, uitgerekend met sets van 
100, 300 en 600 sporen. Voor elke serie sporen (alle 16

, 2e en 
36 sporen) is een apart histogram weergegeven. De serie 46 

sporen staat in de volgende figuur. 
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set: 100 sporen, 4e spoor 

-4&-06 -3e-06 -2&06 -1&06 1&06 2&06 

0 bdam 

108 

set: 300 sporen, 4e spoor set: 600 sporen, 4e spoor 
15 

-4&-06 -3e-06 -2&06 -1e-Q6 1&06 2&06 -4e-Q6 -3e-06 -2&06 -1&06 0 1&06 2&06 

Obdam Obdam 

Figuur G.2: De histogrammen van de obdam-en, uitgerekend met sets van 
100, 300 en 600 sporen, Voor de serie 4 e sporen. 
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H Symbolenlijst 

symbool I naam 

Dgr Groefbodemdiameter (diameter van de groevendrum, ter plaatse van de groefbodem) 
fgr Groefbodem straal (afkomstig uit de groefbodemdiameter 
Da1u Aludiameter (diameter van de afgedraaide aluminium drumbody} 
fa/u Alustraal (afkomstig uit de aludiameter) 
Dsp Diameter van de sporendrum (=na geleidend draaien) 
frot Straal van het totale lagenpakket van de drum (zonder SiOx-toplaag) 
A Oppervlakte van een condensator plaat 

As;o. Oppervlakte van de doorsnede van de SiOx-laag (=dunne platte ring) 
b Afstand tussen twee condensator platen 
h Atstand tussen twee cilinders 
bst steek afstand(= verplaatsing van de beitel 

b~] Groefbreedte (voor spoor i) 
b~, Gemiddelde groefbreedte (=constante) 

öb~t Kleine afwijking van de gemiddelde groefbreedte (voor spoor i) 

bj!m Dambreedte (voor spoor IJ 
bdam Gemiddelde dambreedte (=constante) 

bdam,test Bekende dambreedte van het testsporenpatroon 

8bd1 
am Kleine afwijking van de gemiddelde dambreedte (voor spoor IJ 

11bdam Verschil tussen de berekende en de bekende dambreedte van het testsporenpatroon 

hiJam Damhoogte (voor spoor IJ 
hdam Gemiddelde damhoogte (=constante) 

h~mL Damhoogte van de linker damwand (voor spoor IJ 
öhj!m,L Kleine afwijking van de gemiddelde damhoogte aan de linker damwand (voor spoor i) 

hiJam R Damhoogte van de rechter damwand (voor spoor IJ 
8h~~mR Kleine afwijking van de gemiddelde damhoogte aan de rechter damwand (voor spoor IJ 
N'J 

ISO 
lsolaagdikte (voor spoor IJ 

hiso Gemiddelde isolaagdikte 

öhj~ Kleine afwijking van de isolaagdikte (voor spoor i) 
f;so,uit Straal van de uitwendige cilinder bij uitrekenen isolaagcapaciteit 
f;so,in Straal van de inwendige cilinder bij uitrekenen isolaagcapaciteit 
fdam,uit Straal van de uitwendige cilinder bij uitrekenen damcapaciteit 
fdam,in Straal van de inwendige cilinder bij uitrekenen damcapaciteit 
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symbool I naam 

Eo Diëlektrische constante van vacuüm 
Er Relatieve diëlektrische constante (ten opzichte van vacuüm) van een materiaal 
E Elektrisch veld 
V Potentiaal 
u Scalaire elektrische potentiaal 
Q Lading 
p Elektrische ruimteladingsdichtheid 
(}" Elektrische oppeNiakteladingsdichtheid 
Tg Glas overgangstemperatuur 
G Capaciteit 
G eil Capaciteit tussen twee holle cilinders 

G ring Capaciteit tussen twee platte ringen 
G ;nc Capaciteit inclusief randeffecten 

q~~ lsolaagcapaciteit (van spoor i) 

G;so, tot lsolaagcapaciteit inclusief randeffecten 

G ;so,rand Bijdrage van randeffecten aan de isolaagcapaciteit 
G ;so,EPM Totale isolaagcapaciteit inclusief randeffecten, gemeten met de EPM 

G;so OF Totale isolaagcapaciteit inclusief randeffecten, gesimuleerd met Quickfield 
G (l) 

dam Damcapaciteit (van spoor 1} 

G dam,tot Damcapaciteit inclusief randeffecten 

Gdam,rand Bijdrage van randeffecten aan de damcapaciteit 

G dam,EPM Totale damcapaciteit inclusief randeffecten, gemeten met de EPM 
G array Arraycapaciteit 

Ci2r Totale spoorcapaciteit inclusief randeffecten (van spoor 1) 
GEPM Totale spoorcapaciteit inclusief randeffecten, gemeten met de EPM 

G aF ,tot Totale spoorcapaciteit inclusief randeffecten, gesimuleerd met Quickfield 

G rand Capaciteitsbijdrage door randeffecten 

Grand ,tot Capaciteitsbijdrage van meerdere randeffecten 

G~~p Van 2 sporen tegelijk gemeten, totale capaciteit 

G~!tam Van 2 dammen tegelijk gemeten, totale capaciteit 
Dwarsweerstand van de SIOx boven de dam 

O dam Coëfficiënt van de lineaire bijdrage van randeffecten aan de damcapaciteit 
S dam I Coëfficiënt van de lineaire bijdrage van randeffecten aan de damcapaciteit 
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