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Samenvatting

Voor de kalibratie van linialen bedoeld voor nauwkeurige toepassingen
(streepbreedte < 0,7 mm , streepafstand < Imm) is in 1971 in de sectie Precision
Engineering van de Technische Universiteit een meetopstelling gerealiseerd. Deze
bestaat globaal gezien uit de volgende modules:
• Streepdetectie (Foto-elektrische microscoop)
• Servo-positionering
• Laser-meetsysteem

De liniaal wordt onder de foto-elektrische microscoop bewogen m.b.v. de servo
positionering. Het midden van een liniaalstreep wordt gedetecteerd door de foto
elektrische microscoop. Met het laser-meetsysteem wordt de tussenafstand van de
liniaalstrepen bepaald.
Met deze opstelling wordt over een meetbereik van 1,40 m een meeton
nauwkeurigheid gehaald van minder dan 0,2 p.rn gecombineerd met een meettijd
van minder dan 3 seconden per uitlezing. Linialen met streepbreedten tot ongeveer
5 pm zijn meetbaar. De bovengrens is in principe ± 200 pm. Desalniettemin zijn
grotere streepbreedten met een aangepaste meetmethode meetbaar.

De huidige miniaturisering van de liniaalstrepen tot 2 pm heeft geleid tot een
afstudeeropdracht met als doel het ontwerp van een foto-elektrische microscoop
voor toepassing in de meetopstelling voor de kalibratie van linialen bedoeld voor
nauwkeurige toepassingen. Streepbreedten kunnen varieren van 2 tot 640 pm.

De volgende optische principes onderzocht en vergeleken:
• De aanpassing van de huidige F.E.M.
• Het evenwijdige bundel principe
• Variabele vergroting
• Het spotgrootte variatie principe
• Confocal scanning microscopy

Het confocal scanning microscopy principe is optimaal gebleken en is verder
uitgewerkt door specificering van de 'optische hardware'. Er worden keuzes
gemaakt voor brandpuntsafstanden van lenzen, en ook de resterende elementen als
de lichtbron, prisma's ,detector etc. worden bepaald.

Vervolgens is het mechanisch ontwerp uitgewerkt. Aan een optisch preclSle
instrument worden hoge eisen gesteld ten aanzien van de plaatsnauwkeurigheid
van de optische elementen. Dit betekent een hoge instelnauwkeurigheid maar ook
een hoge mate van stabiliteit.
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1 Inleiding

De liniaal is een alom bekend en gebruikt referentiemiddel voor de 1engtemeting.
Linia1en werden 4500 jaar geleden al gebruikt bij de bouw van de piramides in Egypte.
Deze linialen, kubieten genaamd, zijn gebaseerd op de lengte van een arm, vanaf de
elleboog tot de uitgestrekte vingertoppen. De Koninklijke kubiet, gemaakt van zwart
graniet, was de 1engtestandaard voor alle kubieten die in Egypte gebruikt werden.
In het nabije verleden, tot 1960, was de meter internationaal gestandaardiseerd als zijnde
de 1engte tussen twee maatstrepen op een prototype platina-iridium liniaal. Deze werd
bewaard in Parijs. De ontwikkeling van gestabiliseerde lasers en methoden ter bepaling
van de lichtfrequentie leidden tot een herdefiniering van de 1engte-eenheid in termen van
de snelheid van licht.

Toch blijven linialen een belangrijk instrument als referentiemiddel in de industriele en
wetenschappelijke meettechniek. Praktische toepassingen varieren van bijvoorbeeld een
liniaal van een tekenplank tot linialen in een meetmicroscoop of een 3D-meetmachine.
Voor de kalibratie van linialen in de categorie met hoge precisie is er in de sectie
Precision Engineering van de Technische Universiteit Eindhoven al in 1971 een
geschikte meetopstelling ontwikkeld. [1] De opstelling bestaat globaal gezien uit een
foto-elektrische microscoop (F.E.M.) voor de streepdetectie, een servo systeem voor een
nauwkeurige positionering van de liniaal en een laser interferometer voor het meten van
de verplaatsing.

Over een meetbereik van 1,40 m is een meetonnauwkeurigheid haalbaar van minder dan
0,2 pm gecombineerd met een meettijd van minder dan 3 seconden per uitlezing.
De minimaal te meten streepbreedte is ongeveer 5 pm. De bovengrens is in principe ±
200 pm. Desalniettemin zijn grotere streepbreedten met een aangepaste meetmethode
meetbaar.

Huidige meetlinialen volgen een trend van miniaturisering van de maatstrepen om
zodoende een hogere resolutie en nauwkeurigheid te bereiken. De in de praktijk
voorkomende streepbreedten varieren van 2 tot 640 pm. Met de huidige meetopstelling is
het meten van linialen met streepbreedten kleiner dan ongeveer 5 pm niet mogelijk. In de
meetopstelling is de streepdetectie-eenheid oftewel de foto-elektrische microscoop de
beperkende factor hierin.

Dit heeft geleid tot een afstudeeropdracht met als doel te komen tot een nieuw ontwerp
van een foto-elektrische microscoop voor de huidige meetopstelling opdat ook linialen
met streepbreedten kleiner dan 5 pm gemeten kunnen worden. Uitgaande van de in de
praktijk voorkomende streepsafstanden, is gesteld dat de opstelling linialen met
streepbreedten van 2 tot 640 pm dient te kunnen meten.

t(jj Precision Engineering 1



De uitwerking van deze opdracht staat in dit verslag beschreven. Na een beschouwing
van de liniaalsoorten voIgt er een analyse van de huidige foto-elektrische rnicroscoop.
Vervolgens wordt het verdere ontwerp-proces behandeld. Ret ontwerp-proces begint met
een opsomrning van mogelijke optische principes. Er wordt een principekeuze gemaakt
welke verder uitgewerkt wordt tot een volledige constructie.

t~ Precision Engineering 2



2 Liniaaltypen

Figuur 2.1
Glasliniaal

Figuur 2.2
Metalen liniaal

Linialen kunnen algemeen getypeerd worden als dragers voorzien van maatstrepen.
Kwaliteitsverschillen zijn naast de fabricagenauwkeurigheid ook afhankelijk van het type
streep en het materiaal. Strepen kunnen bijvoorbeeld gekrast, opgedampt of geetst zijn.
Toegepaste materialen zijn:

• Glas
• Staal
• Platina-Iridium

• Invar
• Platiniet
De voorkomende streepbreedten en streepafstanden zijn zeer uiteenlopend. Met als
uitersten: een liniaal met een streepbreedte en tussenafstand van 2 /lm en een liniaal met
een 640 Ilm streepbreedte en tussenafstand. In figuur 2.1 is een voorbeeld te zien van een
Heidenhain glasliniaal met een streepperiode van 10 Ilm.

In figuur 2.2 is een liniaal te zien bestaande uit een metalen drager met gekraste strepen
met een periode van 40 Ilm.

tlB Precision Engineering 3



3 De huidige F.E.M.

Figuur 3.1
Meetopstelling

De kalibratie van linialen geschiedt middels een meetopstelling welke globaal uit drie
eenheden bestaat:
• Streepdetectie
• Servo-positionering
• Laser-meetsysteem

De streepdetectie wordt door de F.E.M. uitgevoerd. Deze bepaalt het moment waarop het
midden van de streep zich recht onder de microscoop bevindt. Ten opzichte van een
referentie wordt vervolgens de afstand gemeten m.b.v. het lasermeetsysteem. Na meting
van het volgende streepje is de tussenafstand van deze twee strepen bekend.

De liniaal is gepositioneerd op een drager. Deze transleert horizontaal over de rails van
een bed, gebruikmakend van een staalbandaandrijving. Het servo-systeem is in staat de
liniaal op de drager binnen 1 sec stil te zetten met een positienauwkeurigheid van 0,1 /lm.
In figuur 3.1 is de opstelling schematisch weergegeven.

r1- F.E.M.lJ Liniaal

Wagen

Bed

De initiele opdracht behelsde het ontwerp van een instrument voor de kalibratie van
streepafstanden van linialen met streepbreedten tot 211m, gebaseerd op het bestaande
meetprincipe toegepast in de huidige foto-elektrische microscoop. Een nadere analyse
van dit instrument is noodzakelijk voor het samenstellen van een uitgebreider
eisenpakket.

3.1 De werking van de huidige F.E.M.

De streepdetectie-eenheid oftewel de foto-elektrische microscoop is schematisch
weergegeven in figuur 3.2 en bestaat uit:
1. Lichtbron
2. Collimatorlens

tea Precision Engineering 4



3. V2 Doorlatende spiegel
4. Objectieflens
5. Liniaal
6. Instelbare oscillerende spleet
7. Veldlens
8. Fotodiode

Figuur 3.2
F.E.M.

8

7

6

3

4

5

De lichtbundel van de lamp (wit licht) wordt gecollimeerd m.b.v. een lens. Na afbuiging
door de V2 doorlatende spiegel wordt de bundel gefocusseerd op het oppervlak. Een deeI
van de liniaal wordt nu met een vergroting van 5x afgebeeld ter hoogte van een
oscillerende spleet. De spleetbreedte als ook de oscillatieamplitude komen overeen met
de streepbreedte vermenigvuldigd met de vergrotingsfactor van 5. Licht wat door de
spleet gaat wordt na focussering door de veldlens opgevangen op een fotodiode. Voor de
correcte instelling van de spleetbreedte moet de streepbreedte van enkele strepen van te
voren gemeten te worden met een meetmicroscoop. Op deze waarde wordt de breedte
van de spleet ingesteld.

Ret werkingsprincipe van de foto-elektrische microscoop is zodanig dat deze nauwkeurig
het midden van een liniaalstreep kan bepalen. Is deze positie eenrnaal bepaald dan kan
m.b.v. het laser-meetsysteem de verplaatsing ten opzichte van de voorgaande streep
bepaald worden. Voor de uitleg hiervan wordt er uitgegaan van een liniaal waarvan de
strepen donker zijn, oftewel weinig reflecterend, en het resterende liniaal oppervlak
rnaximaal reflecterend. Een zelfde redenatie is toepasbaar op de tegenovergestelde
situatie waarbij de strepen licht zijn.

In figuur 3.3 is, met gestippelde lijn, aangegeven wat het resulterende fotodiodesignaal is
op het moment dat het midden van de streep samenvalt met de optische as van de
microscoop. In de figuur is ook de oscillerende beweging van de spleet aangegeven.
(doorgetrokken lijn) Ret diodesignaal vertoont een 2 maal zo grote frequentie als die van
de spleetbeweging.

tlB Precision Engineering 5



Figuur 3.3
Fotodiodesignaal

~ tijd

De vorm van het intensiteitssignaal zoals hier geschetst geldt slechts in het theoretische
geval. In werkelijkheid zijn de scherpe punten afgerond. Dit wordt veroorzaakt door het
feit dat randen van de liniaalstrepen niet echt scherp zijn, en de invloed van optische
buigingsverschijnselen.

Verschuift de positie van de streep nu ten opzichte van de optische as dan verandert ook
het diodesignaal. Figuur 3.4 demonstreert deze verandering als gevolg van enkele
verschuivingen.

Figuur 3.4
Signaalverloop

Intensiteit

I ......................

1

2

~ tijd

Staat de microscoop recht boven de streep dan is het uitgangssignaal periodiek met een
frequentie welke gelijk is aan 2 keer de oscillatiefrequentie van de spleet. Staat de
microscoop niet precies boven de streep dan bevat het diodesignaal weI de
oscillatiefrequentie maar is tevens 'besmet' met hogere frequenties. Hiervan wordt
gebruik gemaakt door het signaal te verwerken met een zogenaamde lock-in versterker.
Twee ingangssignalen, in dit geval het detectorsignaal en de oscillerende beweging van
de spleet, worden vermenigvuldigd. Komen de signalen overeen dan resulteert dit in een
nul volt uitgangssignaal van de lock-in versterker. Op het moment dat het midden van
een liniaalstreep bereikt is wordt de liniaal stopgezet t.O.V. de microscoop en bepaalt het
laser-meetsysteem de afstand.
Een complete meting van een liniaal bestaat uit twee dubbele metingen. Een dubbele
meting houdt in dat de liniaal eerst in een richting gemeten wordt en vervolgens in de
andere. Na de eerste dubbele meting wordt de microscoop om de verticale as over een
hoek van 1800 gedraaid. Deze procedure, bekent als de methode Volet, elimineert fouten
als gevolg van eventuele asymmetrie. [2]

3.2 Een nadere analyse

Een beschouwing van de foto-elektrische microscoop levert een opsomming van enkele
praktische aspecten.

i Instelling.
De optische modulatie geschiedt door aftasting van het beeld van de liniaal met de
oscillerende spleet. De spleet wordt gevormd door twee meskanten welke gemonteerd
zijn op een drager. Het geheel wordt sinus-vormig bewogen met behulp van een

tu~p " E' .v reCISIon ngmeenng 6



excitator. De breedte van de spleet en de oscillatiefrequentie moeten afgestemd worden
op de breedte van de liniaalstrepen. Voor het instellen van de spleetbreedte moet de
drager met meskanten onder een meetmicroscoop ingesteld worden. Ook moet de
oscillatieamplitude nauwkeurig aangepast worden zodat deze gelijk is aan de
spleetbreedte. Deze handelingen zijn nogal bewerkelijk.
De instelnauwkeurigheid van de spleetbreedte en de oscillatieamplitude speelt ook een
belangrijke ro1. Ter illustratie is in figuur 3.5 de invloed van een afwijkende
spleetbreedte op het (theoretische) detectorsignaal weergegeven. In de geschetste situatie
bevindt de microscoop zich recht boven het midden van een streep.

Figuur 3.5
lnvloed spleetbreedte
op detectorsignaal

~ tijd
--- Spleetbreedte correct

------ Spleetbreedte te klein
.................... Spleetbreedte te groot

Een afwijking van de spleetbreedte betekent dus dat het detectorsignaal en het
oscillatiesignaal niet overeenkomen. Het filter in de lock-in versterker kan tot op zekere
hoogte deze fout corrigeren. Duidelijk is dat een afwijking van enkele micrometers bij de
kleinere strepen te groot is.
Voor de instelnauwkeurigheid van de oscillatiefrequentie is dezelfde redenering
toepasbaar.

De volgende stap is het instellen van de liniaal t.o.v. de microscoop. Hierbij moet
opgemerkt worden dat de microscoop een mechanische -, en een optische as heeft. Het
mechanische frame roteert om zijn mechanische as. De optische as is de as van de
bunde1. In eerste instantie is het natuurlijk van belang dat de optische as loodrecht op het
liniaaloppervlak staat, en is de orientatie van de mechanische as niet belangrijk. Maar
deze is weI van invloed als de eerder besproken Volet methode toegepast wordt en de
microscoop 1800 gedraaid wordt. Deze rotatie geschiedt natuurlijk om de mechanische as
en daarom dienen de optische- en mechanische as overeen te komen.
Behalve de loodrechtinstelling van de optische as en het liniaaloppervlak is het dus ook
gewenst dat de twee assen van de microscoop overeenkomen.

ii Meetbereik.
Door de vergroting van 5x en de beperkte instelbreedte van de oscillerende spleet is de
bovengrens van het meetbereik beperkt tot ongeveer 200 flm. Strepen met een grotere
breedte zijn weI meetbaar maar dan moet er overgestapt worden op een andere manier
van meten. Bij deze andere meetmethode worden de randen van een streep gedetecteerd.
Dit vereist een andere verwerking van het signaal maar ook moet er twee keer per streep
stilgestaan en gemeten worden.

iii De 1800 instelling van de huidige microscoop geschiedt door het draaien van de
microscoop in een klemming. Voor een reproduceerbare positionering is dit niet
toereikend.

tlB Precision Engineering 7



iv Ret meten van glaslinialen met donkere streepjes zal mogelijk problemen opleveren
als het gaat om de gemeten intensiteit. De donkere strepen in combinatie met de
transparante tussengebieden zullen een lage reflectie opbrengen.

3.3 Opdrachtomschrijving

Concluderend kan er een opdrachtomschrijving geformuleerd worden gebaseerd op
voorgaande analyse van de huidige foto-elektrische microscoop.
De opdracht behelst het ontwerp van een foto-elektrische microscoop voor de detectie
van de strepen van meetlinialen. De ontwerpeisen zijn:
• Ret instrument moet linialen met streepbreedten van 2 tot 640 f-lm kunnen detecteren.
• De meetonnauwkeurigheid van de totale meetopstelling moet minimaal die van het

huidige ontwerp evenaren. Dit betekent een totale meetonnauwkeurigheid die kleiner
is dan 0,2 f-lm.

• Het instrument moet een nauwkeurige 1800 instelling mogelijk maken.
• Het instellen van het instrument voor een kalibratie dient zo eenvoudig mogelijk te

zijn.
• De meettijd moet zo laag mogelijk zijn.

3.4 Een herontwerp

Na een formulering van het eisenpakket voIgt de ontwerpfase. Het ontwerp van een
nieuw optisch-mechanisch systeem is een proces waarin enkele duidelijk gescheiden
stadia te herkennen zijn. In onderstaande figuur is dit weergegeven:

I Optische principe

Figuur 3.6
Ontwerpproces II Systeem lay-out

III Mechanisch ontwerp

De eerste fase in het ontwerpproces is het ontwikkelen van een optisch principe. Dit
wordt in hoofdstuk 4 behandeld. Er worden in dit hoofdstuk verschillende optische
principes behandeld en de voor- en nadelen zullen besproken worden. Tenslotte kan er op
basis van deze beschouwing een keuze gemaakt worden.

In hoofdstuk 5 wordt fase 2 van het ontwerpproces besproken. Het gekozen optische
principe wordt verder uitgewerkt door specificering van de 'optische hardware'. Er
worden keuzes gemaakt voor brandpuntsafstanden van lenzen, en ook de resterende
elementen als de lichtbron, prisma's , detector etc. worden bepaald.

tu(;::j p .. E' .
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De derde fase betreft het mechanisch antwerp. Aan een optisch precisie-instrument
worden hoge eisen gesteld ten aanzien van de plaatsnauwkeurigheid van de optische
elementen. Dit betekent een hoge instelnauwkeurigheid maar ook een hoge mate van
stabiliteit. Deze fase zal in hoofdstuk 6 behandeld worden.

t~p .. E' .
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4

4.1

Optische principes

Principe 1 : Aanpassen van de huidige FEM

Uitgaande van hetzelfde optische principe dat gebruikt wordt in het huidige instrument,
worden er in deze paragraaf enkele wijzigingen voorgesteld ter aanpassing van de
huidige foto-elektrische microscoop.

I Objectief. De gebruikte objectieflens heeft een vergroting van 5x met een
numerieke apertuur (NA) van 0.10 . Dit betekent dat het oplossend vermogen van een
microscoop, bepaald volgens het Rayleigh criterium [3], voIgt uit de volgende formule.

0,61. A.
RL=-

NA

0,61. 0,55 .10-3

-----= 3,36 Jlm
0,10

Om streepbreedten tot 2 Jlm te meten moet een objectief met een grotere versterking
gebruikt worden. Een objectieflens met een vergroting van 20x en een NA van 0,40
levert een oplossend vermogen van 0,84 Jlm.

Het toepassen van een objectief met een grotere versterking heeft ook een nadeel. Een
vergroting van 5x zorgt ervoor dat een liniaaistreep met een breedte van bijvoorbeeld 20
Jlm afgebeeld wordt als een 100 Jlm streep ter hoogte van de spleet. De instelbare
spleetbreedte is beperkt tot ongeveer 1 mm. Dit betekent dat met de vergroting van 5x de
maximaal meetbare streepbreedte 250 Jlm is. Linialen zoals die van de Philips
optoscanner met streepbreedten van 640 Jlm kunnen dus niet volgens de gebruikelijke
methode gemeten worden. Er wordt hierbij overgegaan op het meten van streepranden.
Een grotere versterking zoais 20x betekent dat al bij een streepbreedte van 50 Jlm
overgegaan moet worden op het detecteren van streepranden.

II OsciIlerende optiek. In het huidige ontwerp van de foto-elektrische microscoop
gebeurt de breedteinstelling van de spleet onder een aparte microscoop. Dit is een relatief
tijdrovende klus. Een verbetering hiervoor is al voorhanden maar nog niet
ge'implementeerd in de huidige constructie. Het betreft een mechanisch-elastisch
instelbare spleet. [4] Deze instelbare spleet maakt het aanpassen van de spleetbreedte
veel eenvoudiger. WeI is de massa van dit mechanisme zodanig dat het niet meer voor de
hand Iigt om de spleet te oscilleren. Het alternatief is het bewegen van de bundel over de
spleet. Hiervoor zijn verscheidene mogelijkheden:
1. Een eerste mogelijkheid is een oscillerend spiegel of prisrna. In figuur 4.1 zijn twee
configuraties geschetst. De situatie rechts heeft ais voordeeI, t.O.V. links, dat de
therrnische stabiliteit van de constructie beter gewaarborgd kan zijn omdat het overgrote
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deeI van de elementen verticaal op een lijn liggen. Daarentegen heeft de configuratie
links als voordeel dat het oscillerende onderdeel een lagere massa kan bevatten.

Figuur 4.1
Oscillerende spiegel

2. Roterend polygoon met spiegelende zijvlakken. (figuur 4.2) Door een continue
roterende beweging van de polygoon wordt de bundel niet oscillerend, maar
repeterend van een kant naar de andere bewogen. De signaalverwerking moet in dit
geval ook aangepast worden.

Figuur4.2
Roterend polygoon

Figuur4.3
Prisma

3. De wet van Snellius beschrijft de breking die een lichtstraal ondervindt bij het
scheidingsoppervlak van verschillende media.

Bij doorgang van een prisma zoals geschetst in figuur 4.3 is de deflectie v van de
bundel een functie van de hoek <XI. de dikte d en de brekingsindices n1 en n2 van de
materialen.

d
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Voor de deflectie v geldt:

d n 2 -1 + cos a; . [ . (Sin a l J~v = 2 SIn a l -arCSIn ---
n n

Ret varieren van deze parameters levert dus een varierende deflectie. Of ook: een
oscillerende bundel is te realiseren door het periodiek varieren van deze parameters.
Een rechthoekig blokje dat om een as oscilleert is een voorbeeld van een systeem met
81 als parameter.

Figuur4.4
Oscillerend prisma

4. Een roterend schijf met een varierende dikte in de omtrek (figuur 4.5), is een
voorbeeld van een systeem met de dikte daIs parameter.

_.__.----.--.-4~--· -_.__.__.
I

Figuur4.5
Roterende schiff

5. Voorbeelden van systemen met de brekingsindex n als parameter zijn de in de handel
verkrijgbare optische deflectoren. Hierin zijn er twee typen te onderscheiden:
Akoestisch-optische en elektro-optische deflectoren. Waarbij de eerste een deflectie
van de bundel veroorzaakt door het aanbrengen van akoestisch golven in het
materiaal. Bij het tweede type kan de brekingsindex gevarieerd worden door het
aanbrengen van hoge spanningen op het materiaal. De deflecties zijn echter zeer klein.
In Bijlage A zijn gegevens van deflectoren van 'Opto-Electronique' beschikbaar.

6. Twee roterende wigvormige prisma's kunnen ook de deflectie realiseren. Door
variatie van de rotatiefrequentie en de onderlinge fase zijn verschillende scan
patronen realiseerbaar. [5] Een oscillerende beweging van de bundel over een rechte
lijn is niet mogelijk. De beweging zal enigszins ellipsvorrnig zijn.
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Figuur4.6
Wigvonnige prisma's

+
+
+

7. Figuur 4.7 demonstreert hoe een excentrisch roterende lens een deflectie
teweegbrengt. De scan is niet rechtlijnig maar circulair. Om trillingen vanwege de
excentrische massa te vermijden, moet weI een massacompensatie gelntroduceerd
worden.

Figuur4.7
Roterende lens

III Monochromatische Iichtbron. Een derde aanpassing aan de huidige foto
elektrische microscoop betreft de lichtbron. Ret nu gebruikte witte licht bevat een relatief
brede reeks aan lichtfrequenties. De toepassing van een meer monochrornatische,
coherente lichtbron zoals een laserdiode of LED vermindert de aberraties en verhoogt de
resolutie. Dit maakt dan ook een hogere vergrotingsfactor mogelijk.

t(,4p .. E' .
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IV Cilindrische lens. De liniaalstreep heeft een rechthoekvorm met een relatief
kleine breedte en grote lengte. Een gedeelte van de streep wordt met de microscoop op de
spleet afgebeeld. Figuur 4.8 is een bovenaanzicht van een gedeelte van een liniaal. Ook is
de belichtingsvlek aangegeven. De belichte vlek wordt vervolgens op de spleet
afgebeeld. Slechts het streepje wordt doorgelaten en de rest van het licht wordt
geabsorbeerd in de microscoop.

Figuur4.8
Streep belicht

Liniaalstreep

Dit verlies van energie is aanzienlijk en niet bevorderlijk voor de thermische stabiliteit
van het instrument.
Ter illustratie: een streep met een breedte van 5 Jlm wordt belicht met een spot met een
diameter van 1 rom. (figuur 4.9) Ais verondersteld wordt dat de spot een constante
energieverdeling heeft dan passeert slechts 0,25 % van de lichtenergie de spleet en
bereikt de detector. De rest wordt geabsorbeerd in de microscoop.

Figuur4.9
Verhouding oppervlakken

Opp.= 0,002 mm2

Opp.= 0,785 mm2

Verder treden er nog verliezen op als gevolg van reflecties op de lensoppervlakken. Ook
de reflectie op het liniaaloppervlak is niet 100 %. (Absorptie, diffusie)

Hoe groter de totale verliezen, hoe groter het vermogen van de lichtbron dient te zijn.
Aangezien ook de lichtbron een energetisch rendement heeft is een hoger vermogen
nadelig voor de thermische stabiliteit van de F.E.M.

Een verbetering hierin is de toepassing van cilindrische lenzen. Deze lenzen vergroten
slechts in een richting waardoor bet mogelijk is een rechthoekige licbtvlek te creeren
overeenkomend met de streepvorm. Zo is het energieverlies minimaal. Vooral bij de
kleine streepbreedten zoals bijvoorbeeld 2 Jlm is het voordeel evident.

Figuur 4.10
Cilindrische lens

tu~p .. E' .
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4.2 Principe 2 : Evenwijdige bundel principe

Het is mogelijk om i.p.v. een objectieflens een condensorlens toe te passen. In figuur
4.11 is dit principe schematisch weergegeven. De lichtbron ligt in het brandpunt van de
condensorlens en dus wordt er een evenwijdige bundel gevormd. Na reflectie op de
liniaal wordt de bundel afgebogen door een Y2 doorlatende spiegel. Lens X collimeert de
bundel waama de optische modulatie plaatsvindt. Dit kan een oscillerende spleet zijn of
een van de andere in de vorige paragraaf beschreven mogelijkheden. Tenslotte focusseert
lens Y de bundel op de pinhole waama de intensiteit gemeten wordt met een
fotodetector.

Lichtbron

Figuur4.11
Evenwijdige bundel

Optische
modulatie

Dit principe lijkt sterk op het bestaande principe echter, de toepassing van de
evenwijdige bundel levert een belangrijk voordeel. De afstand tussen liniaal en de
condensorlens is, binnen gestelde grenzen, niet van belang. Met andere woorden:
focusseren is niet nodig. Bij de gebruikelijke objectieflenzen luistert dit heel erg nauw en
moet er, bij een object dat onder de lens beweegt, meestal een autofocus toegepast
worden om de in-focuspositie te handhaven. Vooral bij lange Iinialen kan er een uit
focussituatie optreden door een aanzienIijke doorzakking van de liniaal.
De gevoeligheid van het systeem voor hoekvariaties tussen liniaal en optische as is
relatief laag. Bij hoekvariaties verschuift het eerste focuspunt iets van de optische as,
maar dit effect kan sterk verkleind worden door de focale lengte van lens Y klein te
nemen t.o.v. lens X. Een verkleiningsfactor verminderd zo de fout.

Het systeem is gebaseerd op reflectie van een evenwijdige bundel. Is het oppervlak niet
sterk reflecterend, dan treed er een verlies op aan intensiteit. Daarom dient er een
lichtbron toegepast te worden met een relatief hogere intensiteit. Het verlies van het
evenwijdige bundel principe is te beperken door de toepassing van cilindrische lenzen
om zodoende een gedoseerde lichtspot te creeren.

tu~p .. E' .
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4.3 Principe 3 : Variabele vergrotingen

Zoals eerder besproken is het met de huidige vergroting van 5x noodzakelijk om bij het
meten van strepen met een breedte groter dan ± 200/-lm over te stappen op het meten van
streepranden. Dit betekent dat er per streep 2 maal stilgestaan moet worden en de meting
dus ongeveer 2 maal zo lang duurt. Ook moet de verwerking van het signaal gewijzigd
worden.
In plaats van een vaste vergroting zou een variabele vergroting hier uitkomst kunnen
bieden. Kleine strepen kunnen worden afgebeeld met een hoge vergrotingsfactor en grote
strepen met een lage vergrotingsfactor. In figuur 4.12 wordt de werking gedemonstreerd
van een variabele vergroting. In situatie A hebben de twee lenzen het focuspunt op
dezelfde positie en verzorgen zo een vergroting van A=hzlh\=f2/f\. In situatie B is de
brandpuntsafstand van lens I gewijzigd en zo ook de vergroting. Hierbij dient opgemerkt
te worden dat het woord lens een enkel element kan zijn, maar dat het ook een aantal
lenzen kan inhouden. Zo bestaat een microscoopobjectief al gauw uit 2 of meer
elementen.

IT

ITI

~ hi

Figuur4.12
Variabele vergroting I

~ hi

Een variabele vergroting komt dus tot stand door variatie van het brandpunt van lens 1.
De variatie van de vergroting kan op twee manieren gebeuren; trapsgewijs of continu
variabel. In de volgende paragrafen zullen deze mogelijkheden verder uiteengezet
worden.

4.3.1 Trapsgewijze vergrotingsvariatie

Een trapsgewijze vergrotingsvariatie is een variabele vergroting in stappen. Het totale
streepbreedte bereik is opgedeeld in drie fragmenten met elk een bepaalde vergroting.
Ais voorbeeld is er gekozen voor de configuratie van tabel 4.1. De fragmenten en de
totale vergrotingen zijn zodanig gekozen dat de breedte van het beeld altijd in het
stelbereik van de instelbare spleet ligt.

Tabel4.1
Trapsgewijze
vergrotingsvariatie

Streepbreedte

(/-1m)
2 tim 20
20 tlm200
200 tim 667

Vergrotingen

33,3 x 1,5
3,3 x 1,5

1.5

Totale vergroting

50x
5x

1.5 x

Beeld (/-1m)

100 tim 1000
100 tim 1000
300 tim 1000
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De deelvergrotingen van 3,3x en 33,3x worden gerealiseerd met cilindrische lenzen en
dus zijn deze vergrotingen slechts in de breedterichting van de liniaalstreep. Ronde
lenzen vergroten het beeld vervolgens in twee richtingen met een factor 1,5x. Dus voor
aile te meten strepen geldt dat de lengte van het beeld varieert tussen de 100 IJ.m en de
1000 IJ.m en de breedte is constant. (objectbreedte x 1,5)

Ix 3,3x 33,3x I,5x

Figuur4.13
Vergrotingsvariatie

Objectief

Deflector

4.3.2 Continu variabele vergroting

Een continu variabele vergroting, oftewel een zoomsysteem, heeft de eigenschap dat de
equivalente brandpuntsafstand gevarieerd kan worden door een axiale beweging van
bepaalde componenten. In onderstaande figuur (figuur 4.14) zijn twee standen van een
zoomsysteem bestaande uit drie lenzen weergegeven. Deze 3 lenzen fungeren tezamen
als lens I uit figuur 4.12 met een focale lengte welke gelijk is aan de equivalente
brandpuntsafstand.

(equivalent

~ \I '"'

>
\.J L...l '-'

hquivalenl
~

Figuur4.14
Continu variabele
vergroting

Toegepast in de foto-elektrische microscoop levert een zoomsysteem de mogelijkheid het
beeld van een liniaalstreep in grootte aan te passen zodat het uiteindelijke beeld altijd
dezelfde grootte heeft. Zodoende kan dit beeld geprojecteerd worden op een spleet met
vaste breedte. Een vaste spleetbreedte betekent dat deze niet ingesteld hoeft te worden en
ook kan de oscillatieamplitude constant zijn.

Ret te meten bereik in streepbreedte van 2 IJ.m - 640 IJ.m is zodanig groot dat het niet
geheel met een zoomsysteem te overbruggen is. Een zoomratio van 320 is niet mogelijk.

t~p .. E' .
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De praktijk leert dat een ratio van 10 een reele waarde is. Ret is daarom nodig om naast
de zoom ook een variabele vergroting in stappen te gebruiken. Als voorbeeld is er
gekozen voor de configuratie van tabel 4.2 , waarin het streepbereik onderverdeeld is in
drie gebieden en de strepen afgebeeld worden op een spleet met breedte van 500 \lm.

Tabel4.2
Zoomsysteem

Streepbreedte (/lm)
2 tim 10

10 tim 100
100 tim 640

Vaste vergroting
lOx
1 x

1110 x

Variabele Vergroting
1-10 x
1-10 x
1-10 x

Beeld (/lm)
100
100
100

Bij zoomsystemen kan er een onderverdeling gemaakt worden in drie typen. De eerste
twee betreffen systemen waarbij tijdens het zoomen de positie van het equivalente
brandpunt constant gehouden wordt. (figuur 4.14) Bij de een gebeurt dit mechanisch
gecompenseerd en bij de andere optisch gecompenseerd. Ret derde type, varifocaal
genaamd. houdt de positie van het focus punt niet constant. Dit systeem vindt zijn
toepassing in reflex camera's en projectie systemen. Toepassingen als bijvoorbeeld film
camera's vereisen weI een zoom die de positie van het focuspunt constant houdt.

Mechanisch gecompenseerd zoom systeem
Een mechanisch gecompenseerd zoom systeem bestaat uit drie of meer lenzen, waarbij er
twee of meer onafhankelijk van elkaar axiaal bewegen. In figuur 4.15 is een voorbeeld te
zien van het bewegingspatroon van een zogenaamde drie-Ienzen mechanisch
gecompenseerd zoom systeem.

Figuur 4.15
Mechanisch
gecompenseerd
zoomsysteem

(J

Constructief worden deze bewegingen vaak gerealiseerd door het gebruik van rollen in
loopbanen die gefreesd zijn in een cilinderwand.

Optisch gecompenseerd zoom systeem

Een optisch gecompenseerd zoom systeem bestaat uit drie of meer lenzen waarvan er
twee of meer axiaal bewegen. De bewegende lenzen kunnen gekoppeld worden omdat ze
dezelfde beweging uitvoeren. (figuur 4.16) Ret focuspunt blijft niet perfect constant
maar oscilleert gedurende het zoomen om een gerniddelde waarde. Deze afwijking kan,
indien klein genoeg, acceptabel zijn.
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Figuur 4.16
Optisch gecompenseerd
zoomsysteem

Zoals gedemonstreerd hebben de bewegingen van de elementen van het mechanisch
gecompenseerd zoomsysteem een niet lineair verband. In het optisch gecompenseerd
systeem maken de lenzen dezelfde beweging en kunnen dus gekoppeld worden. Dit
maakt het systeem in constructief opzicht eenvoudiger en dus aantrekkelijker. Er wordt
daarom verder gegaan met de beschouwing van het optisch gecompenseerd
zoomsysteem.

De afwijking van het focuspunt mag niet te groot worden omdat deze fout anders de
verdere stralengang negatief bei."nvloedt. De grootte van deze afwijking wordt bepaald
door de keuze van de lenzen in het systeem maar ook door het aantallenzen. Bij een goed
ontwerp van het systeem, m.a.w. bij optimale keuzen voor de lenzen, blijkt dat de
afwijking van bijvoorbeeld een vier lenzen systeem drastisch lager te liggen dan bij een
drie-Ienzen systeem. Een drie-Ienzen systeem heeft in het bereik drie nulpunten en het
vier lenzen systeem vier. (Figuur 5.17)

Figuur4.17
afwijkingen

3-1enzen zoomsysteem 4-1enzen zoomsysteem

Bij de keuze van het type moet gekozen worden voor het systeem met het minst aantal
lenzen en een afwijking die voldoende klein is. Veel lenzen zijn vanwege
intensiteitsverliezen t.g.v. reflecties op lensoppervlakken nadelig. De berekening wordt
daarom gestart met een drie lenzen systeem.

Berekening

De berekening van het zoomsysteem kan onderverdeeld worden in de volgende delen.
(i) Met de dunne lens theorie wordt een basisconfiguratie bepaald.
(ii) Daama wordt er dikte aan de lens gegeven, en de lensafstanden aangepast.
(iii) En als laatste wordt het systeem getoetst met behulp van Zemax-EE.
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Het 3-1enzen zoom systeem

(i) In figuur 4.18 is de primaire configuratie te zien van een drie-lenzen zoom systeem.
De rniddelste lens staat stil en de twee andere bewegen gekoppeld.

a b c

Figuur4.18
3-lenzen zoom

rl n ~
I---------f fh f.

/5, ;' BFL ....., ;' , ;'

\.l ;' V X U .....
;'

...... fa :::.
...... ./

Bij de berekening wordt er gebruik gemaakt van de y-u methode voor de bepaling van de
stralengang. [6] Hiermee kan de volgende tabel worden opgesteld. In Bijlage B wordt
deze methode ter bepaling van de stralengang toegelicht.

<l> <1>1 <1>2 <1>3
Tabel4.3 d d l d2 d3
y-u tabel

y YI Y2 Y3
U UI U2 U3 U4

Voor de variabelen geldt: <1>0 = lifo , Yo+1 =Yo - do . Uo+1 en U2 =Ul + YI . <1>1

De initiele focale lengte en de bfl van het lenzensysteem zijn te bepalen uit:

In figuur 4.17 is te zien dat op drie posities in het bereik de afwijking van het focuspunt
nul is. Dit gegeven wordt gebruikt bij de berekening. De nulpunten bevinden zich op de
posities 0, D en 2D.
Ais de bewegende lenzen verplaatst worden over een afstand D, dan worden X en S ook
met D verhoogd. Opdat het focuspunt op dezelfde plaats gehouden wordt moet bfl
verrninderd worden met D:

tlB Precision Engineering
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Ook voor een verplaatsing 2D moet het focuspunt gehandhaafd blijven:

Vervolgens wordt de zoomratio ge"introduceerd. Dit is de verhouding van de initiele
focale lengte en de eind focale lengte.

frot (0) fhZ+ (X + 2D)(S + 2D)
R- -----"---------

- frot (2D) - fhz + XS
(3)

Deze drie vergelijkingen bevatten 6 parameters, te weten: fb ; fc ; X ; S ; D ; R
Voor R wordt de gewenste zoomratio van 10 ingevuld, waama er nog 5 onbekenden
overblijven. Een oplossing kan slechts gevonden worden door het maken van extra
beginkeuzes voor 2 parameters, hiermee de vergelijkingen op te lossen en het antwoord
te evalueren. Zo nodig moeten de beginkeuzes aangepast worden.

Uit een vierde vergelijking voIgt de waarde voor de brandpuntsafstand van lens a.

De berekeningen zijn uitgevoerd m.b.v. het mathematisch rekenprogramma Maple V. In
Bijlage C is het hiervoor geschreven programma opgenomen. Ret eindresultaat is:

fa =5mm.

f h = lOmm.

f e = 1mm.

R=lO

x = -14,25 mm.

S=5,84mm.

D=2,5mm.

d, = 29,25 mm

d z =16,84 mm

De verschuiving van het focuspunt van het gehele systeem voIgt uit:

/).f = bfl(v)-bfl(O)+v

Waarbij v de verplaatsing van de zoom is ten opzichte van de uitgangspositie. Deze
functie is uitgezet in figuur 4.19.
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Figuur4.19
Image Shift
3-lenzen zoom

Image Shift
[mm] 2

-2

345

\mm
l I

\ /
V
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De verschuiving van het focuspunt loopt op tot 5 mm. De grootte van de afwijking ligt in
de orde van de brandpuntsafstanden van de gebruikte lenzen en is dus onacceptabel.
Verdere beschouwing van het 3-1enzen zoomsysteem is overbodig en daarom wordt er
overgestapt op de berekening van het 4-1enzen zoomsysteem.

Het 4-lenzen zoomsysteem

(i) In figuur 4.20 is de primaire configuratie te zien van een 4-1enzen zoomsysteem. Te
zien is dat de lenzen a en c gekoppeld bewegen en h en b stilstaan.

h a b c

Figuur4.20
3-lenzen zoom

,l n AI ---- r-.r-----f f t; t; f

./ x ....... ...... 5 ..... / BFL .....
....... ...... ..... ...... '- --

\.J v V U H U ...
......

....... fh :::..... ....

De uitwerking is in principe analoog aan die van de drie lenzen systeem. Volgens de y-u
methode kan de volgende tabel opgesteld worden.
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<I> <PI <P2 <P3 <P4
Tabel4.4 d d l d2 d3
y-u label

y YI Y2 Y3 Y4
U Ul U2 U3 U4 Us

Voor de variabelen geldt: <Po = lifo, Yo+1 =Yo - do. Uo+1 en U2 =UI + Yl . <PI

Voor de initiele foeale lengte en de bfl voIgt:

Ook bij bet 4 lenzen systeem geldt dat bij foeussering de foeuspositie ongewijzigd moet
zijn bij verplaatsingen van O,d,2d en 3d:

d = bfl(O) -bfl(d)

2d =bfl(0)-bfl(2d)

3d =bfl(0)-bfl(3d)

Voor de zoomratio geldt:

R _ f,o, (0) _ .::..cfu,,---2X_-_X---:.(_H_-_3_D-o-)(:....-3D_-_X-,-)_+.::..cfb,,-2(-,-=-H_-_3_D-,-)
- f,ot (3D) - -(HX. + f} )(3D - X) - Hfb2

De verplaatsing van bet zoomsysteem wordt gedefinieerd met v. De totale verplaatsing
van bet zoomsysteem in bet bereik is gelijk aan 3d. (O<v<3d)
Voor de lensafstanden geldt:
h=H-v
x=X-v
s=S+v
Waarbij H, X en S de tussenafstanden voor v=O zijn.

Deze 4 vergelijkingen bevatten 9 parameters, te weten: fh ; fa ; fb ; fc ; H ; X ; S ; d ; R
Voor de zoomratio wordt wederom de waarde 10 gekozen. Voor fh , fa , fb en fc worden
realistisebe waarden genomen, waama de overgebleven 4 onbekenden met de 4
vergelijkingen opgelost kunnen worden. Dit optimalisatieproees is met Maple
uitgevoerd.
In Bijlage D is biervan bet programma opgenomen. Het eindresultaat staat bieronder
besebreven:
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f h =60mm.

fa = 6,35mm.

f b = 6,35mm.

f e =6,35mm.

H =15,29 mm.

X=6,71mm.

S =-1,09 mm.

d =2,6mm.

R=lO

Voor de Iensafstanden geIdt:

d) = 51,06 mm.

d z == 19,41 mm.

d 3 == 11,61 mm.

De verschuiving van het focuspunt van het gehele systeem is voIgt uit:

I1f ==bfl(v)-bfl(O)+v

In grafiekvorm:

Figuur4.21
Image Shift
4-lenzen zoom

0.003

0.002

Image Shift
[mm]

0.001

-0.002

It [mm]
6 8

-0.003

Uit de grafiek voIgt dat de maximale brandpuntsverschuiving over het bereik gelijk is aan
3 ~m. De Iensverplaatsing is ±8 mm.
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(ii) De volgende stap is het geven van dikte aan de lenzen. Tot nu toe is er gewerkt met
de dunne lens theorie, waarin een lens verondersteld wordt als oneindig dun en de
breking geschiedt op het hoofdvlak. (Figuur 4.22) Een echte lens heeft een zekere dikte.
Volgens de dikke lens theorie geschiedt de breking nu op de twee hoofdvlakken van de
dikke lens. Er wordt dus als het ware extra systeernlengte r toegevoegd. Van een
cataloguslens zijn ook de afstanden van de hoofdvlakken t.O.V. de lensoppervlakken
gegeven. Hiermee is de lensafstand / te bepalen. Dit is de werkelijke lensafstand.

a b c d

Figuur4.22
Van dunne naar
dikke lenzen,

d. do d.
/

a b c d

/r-
I
\ /~~ (~\ I~

11 b h
I~

I
/

\ fa / \ fb V \ f o \ fd
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De door Melles Griot verstrekte lensspecificaties worden gebruikt voor de verdere
berekeningen met reele lenzen.

fh=60mm.
f.=6,35 mm.
fb=6,35 mm.
fc=6,35 mm.

: 01LCP136
: 01LCP124
: 01LCP124
: 01LCP124

De werkelijke lensafstanden zijn: /,=47,26 mm ; h=17,41 mm ; /3=17,41 mm

(iii) Het systeem is gemodelleerd in Zemax. Hierbij is er een extra lens toegevoegd aan
het systeem welke de bundel collimeert na doorgang van het zoomsysteem. In figuur 4.23
zijn 10 zoomstanden weergegeven over het bereik. In de figuur is te zien dat de uitgaande
bundel in diameter varieert. Dit gebeurt met een zoomratio van 10.
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Concluderend kan gesteld worden dat het 3-lenzen zoomsysteem niet toepasbaar is indien
er een grote zoomratio gevraagd wordt. Ret 4-lenzen zoomsysteem voldoet weI en kan
gerealiseerd worden met een zoomratio van 10 waarbij er een verplaatsing van de
bewegende lenzen nodig is ter grootte van 8 mm.
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4.4 Principe 4 : Ret Spotgrootte Variatie principe

De liniaal heeft strepen met een bepaalde breedte. Het idee is nu om met een bundel de
liniaal af te tasten, waarbij de bundel rechthoekig van vorm is en een breedte heeft die
precies gelijk is aan de breedte van de strepen. Beweegt de liniaal onder de liniaal door,
en zijn de strepen op de liniaal bijvoorbeeld donker, dan zal de fotodetector op het
moment recht boven een streep een rninimaal signaal geven. De grootte van de
rechthoekige spot moet weI aangepast worden aan de streepbreedte.

Lens 2 --r--+--r-

Figuur4.24
Spotgrootte variatie

Liniaal

Met behulp van figuur 4.24 wordt deze grootteaanpassing toegelicht. Een gecollimeerde
bundel wordt door lens 1 gefocusseerd en met de ~-doorlatende spiegel naar het
reflecterende oppervlak afgebogen. Bij teruggang ontmoet de bundel lens 2 welke de
bundel opnieuw collimeert. Aanpassing van de grootte van de spot (b) kan bewerkstelligd
worden door axiale verplaatsingen van twee van de drie optische elementen. Dit
resulteert in drie verschillende mogelijkheden:

I

II

ill

Liniaal verplaatst:
Lens 1 verplaatst:

Liniaal verplaatst:
Lens 2 verplaatst:

Lens 1 verplaatst:
Lens 2 verplaatst:

-d
-2d

d
2d

-d
d

Mogelijkheid ill lijkt het meest interessant omdat het bewegingen van de twee meest
lichte elementen over gelijke afstand betreft. In figuur 4.25 zijn voor deze mogelijkheid
verschillende configuraties geschetst.
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Figuur4.25
Configuraties

Bij de configuraties met nummer 3 en 4 bewegen de lenzen in dezelfde richting.
Constructief gezien is dit gunstig omdat deze lenzen zonder overbrenging te koppelen
zijn.

tlB Precision Engineering 28



4.5 Principe 5 : Confocal scanning microscopy

Figuur4.26
Confocale
microscoop

Figuur 4.27
Focusdiepte

In een conventionele microscoop wordt een bepaald oppervlak vergroot afgebeeld, direct
op het netvlies van het oog of bijvoorbeeld via een CCD-camera en een monitor. In veel
situaties is dit voldoende, maar voor de elektronische bewerking van het beeld niet zo
eenvoudig. In de confocale microscopie wordt het beeld puntsgewijs opgebouwd. Het
confocale principe kan daarom gekenschetst worden als zijnde een sequentieel systeem
en de conventionele microscoop als een parallel systeem. De beeldresolutie die met deze
vorm van microscopie haalbaar is, ligt ook hoger dan bij de conventionele methoden. De
confocale microscoop is daarom een belangrijk instrument in de analyse van submicron
structuren. Naast biologische toepassingen wordt deze microscoop ook veelvuldig
toegepast in de ontwikkeling en fabricage van half geleider wafers.

In onderstaande figuur is schematisch de opzet van de confocale microscoop
weergegeven.

Het object wordt belicht met een kleine zeer kleine spot van 1 of enkele micrometers.
Een beeld van het object kan nu opgebouwd worden door het aftasten van het object. Dit
kan op twee manieren. Bij 'object-scanning' wordt het object bewogen en bij 'beam
scanning' de bundel.

Een belangrijke eigenschap van de confocale microscoop is de kleine focusdiepte oftewel
een sterk onderscheidend vermogen in de axiale richting. In onderstaande figuur (figuur
4.27) bereikt het reflecterende licht van een object dat net uit focus ligt niet de detector.

.~ Detector I

Van een puntobject op de optische as is de intensiteit, gemeten met de detector, als
functie van een genormaliseerde afstand tot het focuspunt weer te geven met de volgende
vergelijking. [7]
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Zoals ook in figuur 4.28 te zien is vertoont deze functie een sterke daling van de gemeten
intensiteit als het object uit focus ligt.
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Figuur4.28
Intensiteitsverloop

Aan de ene kant is een kleine focusdiepte gewenst opdat het beeld niet vertroebeld wordt
door licht van omringend materiaal en dus een verhoogde resolutie verkregen wordt. Aan
de andere kant is een grote focusdiepte gewenst als het te bekijken oppervlak sterk in
hoogte varieert. Oit kan namelijk resulteren in een uit-focussitiatie. Het is mogelijk om te
profiteren van de verhoogde resolutie met een kleine focusdiepte en toch een ruw
oppervlak aan te kunnen. Door tijdens het passeren van het oppervlak onder de
microscoop ook in axiale richting te scannen is het vrij eenvoudig de axiale positie van
het oppervlak te relateren aan de axiale beweging van de scan. M.a.w. door tijdens de
axiale scan te bepalen op welke hoogte er een maximale intensiteit gemeten wordt kan
direct afgeleid worden wat de hoogte is van het oppervlak ter plaatse. Deze techniek
biedt in principe een grenzeloze focusdiepte, met behoud van de hoge resolutie en een
eenvoudige beeldverwerking.
Voor de koppeling van het intensiteitssignaal en de hoogte van de axiale scan is een
eenvoudig analoge signaalverwerking toepasbaar. [8] Deze wordt in Bijlage E behandeld.
Het resultaat is een 'hoogtekaartje' van de liniaal.

Concluderend kan gesteld worden dat de confocale microscoop een gedigitaliseerd beeld
creeert door het op te bouwen uit pixels. Het beeld van het object wordt opgebouwd uit
discrete elementen als functie van plaats en intensiteit.

Wordt bij een gebruikelijke toepassing van een confocal scanning microscope gebruik
gemaakt van scannende bewegingen in de x, y en z richting, voor de toepassing bij de
kalibratie van linialen is slechts een z-scan noodzakelijk.
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Figuur4.29
Liniaal en microscoop

De beweging van de Iiniaal onder de microscoop is in feite het scannen in x-richting. De
vorm van een streep maakt het scannen in de y-richting overbodig. De enige echte
scanbeweging is die in de z-richting.

4.5.1 Signaalverwerking

In deze paragraaf zal een aanzet gegeven worden voor de signaalverwerking.
Ret primaire doel is de bepaling van de streepafstand. Riertoe dient per streep een meting
van de afstand verricht worden met het laser meetsysteem. Zoals in de vorige paragraaf
beschreven is, wordt er van de Iiniaal een 'hoogtekaartje' verkregen, waarmee de x
richting gerelateerd wordt aan de z-richting.

Door het gebruik van een trigger-signaal kunnen de randen van een streep gedetecteerd
worden. Na detectie kan met het laser meetsysteem de afstand gemeten worden. Met de
huidige meetsystemen geschiedt dit met een meetfrequentie van 100 kHz en een resolutie
van 10nm.
Ret meetsysteem kan gedurende een vaste periode meetwaarden verzamelen en deze
uitmiddelen tot een waarde. Ook kan het verzamelen van waarden continueren totdat het
trigger-signaal op het einde van de streep weer gepasseerd wordt. Op deze manier wordt
er een meetwaarde voor het midden van de streep verkregen. Bij een meetfrequentie van
± 100 uitlezingen van het lasermeetsysteem per micrometer wordt een meetsnelheid
gehaald van 1 rnmIs.

---)~ tijd

tlB Precision Engineering 31



Een voordeel bij deze methode is dat de liniaal continu beweegt onder de rnicroscoop,
niet stH hoeft te staan en dus dynarnisch gunstiger is.

4.5.2 Configuraties

In de in figuur 4.31 geschetste configuratie van de confocale microscoop passeert het
licht uit de laser een spatial filter. In een spatial filter wordt de bundel gefocusseerd door
een pinhole geleid. Zodoende wordt de bundel verschoond van onregelmatigheden en
vertoont de bundel een egaal verdeelde intensiteit. Vervolgens wordt de bundel
afgebogen met behulp van een ~-doorlatende spiegel en op het liniaal oppervlak
gefocusseerd door het objectief. Na reflectie op het oppervlak passeert de bundel het
objectief en lens ill welke de bundel wederom op een pinhole focusseert. Tezamen met
de detector verwezenlijkt deze pinhole een zogenaamde puntdetector. Hiermee verkrijgt
de rnicroscoop het eerder besproken hoog onderscheidend vermogen in axiale richting.

Figuur 4.31
Configuratie 1

Spatial Filter

rr---"'A...._--.,
\

Detector

Liniaal

Typerend voor deze configuratie is dus het gebruik van twee pinholes. De eerste
fungerend als onderdeel van het spatial filter en de tweede als onderdeel van de
puntdetector. Voor beiden blijkt in de praktijk een diameter van ± 10 llm een optimaal
resultaat te leveren. [8]

Een tweede configuratie is te zien in figuur 4.32. Na reflectie op het liniaaloppervlak
voIgt de bundel dezelfde weg als de heengaande, totdat deze afgebogen wordt door het
prisma. De heen- en teruggaande bundel volgen bij deze configuratie voor een groot
gedeelte dezelfde weg. Er hoeft slechts een pinhole gebruikt te worden. Deze vervult nu
twee functies, namelijk die van spatial filter en als puntdetector. Ten opzichte van de
vorige heeft deze configuratie als voordeel dat de constructie eenvoudiger is doordat er
slechts een pinhole gebruikt wordt en het aantal lenzen is kleiner. Bovendien is de lange
horizontale tak niet nodig.
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Figuur4.32
Configuratie 2

Laserdiode

c

4.5.3 Cilindrische lens

De microscoop creeert een zeer kleine spot met een diameter van ± 1 J.1m. Dit betekent
dat het systeem uitermate gevoelig is voor eventuele onregelmatigheden als bijvoorbeeld
stofdeeltjes op de liniaal. Deze stofdeeltjes kunnen van dezelfde ordegrootte zijn als de
streepbreedte en kunnen daarom afwijkende meetgegevens opleveren. Een oplossing is
het met behulp van een cilindrische lens uitrekken van de spot in de lengterichting van de
streep, waardoor er een rechthoekige spot ontstaat en er een groot gedeelte van de
streeplengte 'bekeken' wordt. Deze rechthoek heeft dan een breedte van ± IJ.1m en een
lengte van ± 1mm.

In figuur 4.33 zijn twee aanzichten getekend van de cilindrische lens en het objectief. In
het eerste aanzicht heeft de cilindrische lens geen effect op de bundel en passeert deze
onverstoord. Het objectief focusseert de bundel vervolgens tot een 1 11m spot. In het
andere aanzicht heeft de cilindrische lens weI effect en focusseert deze de bundel. Door
het objectief op de juiste afstand te plaatsen is de bundel die het objectief verlaat
gecollimeerd.
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Cilindrische lens Objectief Liniaal

Figuur4.33
Cilindrische lens
en objectief

Na reflectie voIgt de bundel dezelfde weg ais de heengaande. Elk punt op de liniaal
wordt afgebeeld op de pinhole.
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4.6 Conclusie Optische Principes

Aanpassen huidige FEM.
Dit principe heeft als belangrijkste voordelen de eenvoud en de bekendheid van het
principe. Echter, een vaste vergroting van het microscoopobjectief beperkt het
meetbereik waarin nog zonder 'randen meten' gewerkt kan worden.
De elastisch instelbare spleet is een verbetering. WeI is het vanwege de massa van deze
spleet aan te raden de bundeI te oscilleren. De optische deflectoren zijn hiervoor
waarschijnlijk de meest interessante oplossing.
Met een cilindrische lens kan de lichtspot rechthoekig gemaakt worden waardoor de spot
beter afgestemd wordt op de liniaalstreep en er minder lichtverlies optreedt.

Evenwijdige bundel principe.
Bij dit principe is de focussering t.o.v. de liniaal niet nodig. De optiek is daarbij ook
eenvoudig.
Aangezien het systeem gebaseerd is op de reflectie van een evenwijdige bundel is de
hoeveelheid gereflecteerd licht minder dan met beeldvormende optiek.

Variabele vergrotingen.
Ret grote voordeel van een variabele vergroting is het feit dat het beeld van een
liniaalstreep altijd dezelfde grootte heeft. Dit betekent dat het instellen van de
spleetbreedte en de oscillatieamplitude overbodig zijn. AIle streepbreedten zijn met
dezelfde module meetbaar.
De voorkeur gaat uit naar een optisch gecompenseerd zoomsysteem aangezien hier de
bewegingen van de lenzen lineair gekoppeld zijn. Voor de zoomverplaatsing van 8 rom is
een nette rechtgeleiding nodig.

Variabele spotgrootte.
Ret voordeel van dit principe is aIle streepbreedten meetbaar zijn met dezelfde module.
Ret beeld heeft, net als bij het zoomsysteem, altijd dezelfde grootte.
Het nadeel is dat dit systeem afhankelijk is van de mate van reflectie van het oppervlak.

Confocal microscopy.
Met het confocale principe zijn metingen in het sub-micron gebied mogelijk, gebruik
makend van eenvoudige optiek. Instellen van de spleetbreedte en amplitude zijn niet
nodig. De signaalverwerking is betrekkelijk eenvoudig.

De miniaturisering van liniaalstrepen in ogenschouw nemend kan geconcludeerd worden
dat het confocale principe het meest voor de hand ligt. Vanwege de hoge
resolutiemogelijkheden gecombineerd met de relatief eenvoudige optiek is er gekozen
voor het confocale principe. (Figuur 4.34)
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Figuur 5.34
Het Optisch Systeem

Laserdiode

C

Detector
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5 Systeem lay-out

De eerste stap in het verdere detailleringsproces is de specificering van de optische
elementen zoals lenzen, lichtbron, detector enzovoort. Ret startpunt hierbij is de
bundeldiameter van de laserdiode <1>1. Vervolgens wordt met het lenzenpaar A en Been
geschikte vergroting van de bundel bepaald opdat de objectiefIens met de juiste
bundelbreedte <1>2 wordt belicht. Deze laatste is namelijk bepalend voor de spotgrootte op
de liniaal. De pinhole grootte wordt bepaald door de lenzen A en B. Als laatste kan de
detector en bijbehorende lens C bepaald worden.

5.1 Laserdiode

Er is gekozen voor het laserdiode systeem ACM 635-3. Dit systeem benadert de optische
eigenschappen van een Re-Ne Laser omdat de astigmatische - en anamorfische aberraties
zo veel mogelijk gecorrigeerd zijn. Ret resultaat is een circulaire bundel met een
diameter van 3,8 mID. Ret systeem is compact in afmetingen en biedt een nauwkeurige
evenwijdigheid van de bundel.

5.2 Lens A, Lens B

De functie die dit lenzenpaar vervult is in feite drieledig . In de eerste plaats wordt de
bundeldiameter vergroot opdat deze de correcte grootte voor het objectief heeft. Een
tweede functie is die van spatial filter. En de derde is die van puntdetector wat zoals
eerder vermeld bepalend is voor de karakteristieke werking van de confocale
microscoop.
Er is gekozen voor lenzen van Opto Sigma® omdat deze lenzen van verschillende
brandpuntsafstand met dezelfde diameter levert. Dit resulteert in een grotere uniformiteit
in de mechanische constructie. Er is gekozen voor:

fA =50,1 mID

fB = 59,9 mID

M 1
59,9

et4>1 =3,8mm vo gt 4>2 = -·3,8 = 4,5mm
50,1
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5.3 De pinhole

De spotgrootte wordt bepaald volgens de Gaussische bundel theorie met: w = Af .
mvo

2

Figuur 5.1
Gaussische bundel

MetA =0,635· 10-3 mm; f =50,1 mm ; W o=1,9 mm voIgt w =5,3J1m

Een pinholediameter van 1°/lm is voldoende

5.4 Microscoopobjectief

De resolutie van een confocale rnicroscoop wordt bepaald door de grootte van de spot.
Voor het meten van linialen met streepbreedten tot 2 /lm is het nodig om een spotgrootte
te realiseren die kleiner is dan deze maat. Om voor de focussering superieure resultaten
te behalen wordt er gebruik gemaakt van precisie achromatische rnicroscoopobjectieven.
In de volgende tabel zijn o.a. de berekende spotdiameters te zien voor verschillende
objectiefsterkten met een ingaande bundeldiameter van 4,5 mID. Er dient opgemerkt te
worden dat gebruik gemaakt is van de door Melles Griot verstrekte lensspecificaties,
maar dat deze vergelijkbaar zijn met de gegevens van andere fabrikanten.

Objectief NA Brandpuntsafstand f [mm] Werkhoogte [mm] Spotdiameter d [!-Im]

lOx 0,25 16,9 6,8 3,03
Tabel5.1 16 x 0,32 10,8 3,7 1,94
Objectieven

25 x 0,50 7,2 0,44 1,29
40x 0,65 4,6 0,42 0,83

Een hoge NA betekent:
• Dat er relatief veel gereflecteerd licht opgevangen wordt.
• Een kleine spot, wat bij de confocale rnicroscoop een hoge beeldresolutie impliceert.
• Een kleine werkhoogte.(De afstand van de objectiefbehuizing tot het

liniaaloppervlak.)

Er is gekozen voor de laatste objectieflens met een NA van 0,65. In principe voldoen de
lenzen met NA=0,32 en NA=0,50 ook maar in de berekening van de spotgrootte zijn
beperkende invloeden zoals sferische aberratie en coma niet meegenomen. De werkelijke
spotdiameter zal daarom groter uitvallen dan de berekende. Ook met het oog op de
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toekomst zal een kleinere spotdiameter het mogelijk maken nog kleinere streepbreedten
te meten dan 2 Jlm.
Een ander aspect bij de keuze van objectieflens is de vraag of er weI of niet een
glasplaatcorrectie in het objectief toegepast is. Microscoopobjectieven worden veelal
gebruikt voor biologische applicaties. Ret object dat bekeken wordt bevindt zich dan
meestal onder een dekglaasje. Voor deze extra glaslaag is het objectief gecorrigeerd. Bij
gebruik zonder dekglaasje is een kleine verslechtering van het beeld te verwachten.
Objectieven worden door sommige fabrikanten ook zonder glasplaatcorrectie geleverd.
Ret gekozen objectief van Opto Sigma® is hier een voorbeeld van. (Microscope
Objective 028-0240)

5.5 Cilindrische lens

Figuur 5.2
Streep-spot

De cilindrische lens vergroot slechts in een richting en zorgt zo voor een lichtstreepje
i.p.v. een lichtspot op de liniaal.

Cilindrische lens Objectief Liniaal

Ret streep-spotje heeft een breedte b en lengte t. De breedte b is gelijk aan de eerder
bepaalde spotdiameter van 0,83 !lm. De lengte 1van het streepje wordt voIgt uit:

fobj =4,6 mm
<1>2=4,5 mm
Met een cilindrische lens met fei! = 19 mm wordt er een streepje met lengte 1= 1,1 mm
verkregen.

5.6 De beamsplitter

Voor de afbuiging van de bundel naar de collectorlens (lens C) en de fotodiode wordt
een cube beamsplitter gebruikt.
Melles Griot beamsplitter l=b=h=1O mm 03 BSL 043

5.7 Collectorlens en fotodiode

Lens C: Opto Sigma: focale lengte f=20 mm; 010 mm
Fotodiode: Melles Griot: Silicon photodiode A=0,31 mm2
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6 Mechanische constructie

De foto-elektrische microscoop bestaat uit een reeks optische elementen die tezamen
fungeren als streepdetector. Voor een goede werking is het van belang dat deze optische
elementen onderling, binnen bepaalde grenzen, gepositioneerd worden. Ook moet deze
positionering in de tijd gehandhaafd worden.

Dit hoofdstuk behandelt het ontwerp van een mechanische constructie voor de
microscoop welke de onderlinge positionering van de optische elementen realiseert en
deze bovendien ten aIle tijden garandeert. De nadruk ligt hier op het creeren van een
verbinding tussen lens en mechanische omgeving die een correcte werking van het geheel
bewerkstelligt. Naast de positionering is het krachtenspel op de lens van groot belang.
Kleine deformaties leiden al snel tot grote afwijkingen. [9]

Na een behandeling van de uitlijnmethodiek, voIgt de bepaling van de
positioneringseisen. Vervolgens wordt de constructie in detail behandeld.

6.1 Uitlijnmethodiek

AIlereerst wordt de uitlijnmethodiek besproken die gehanteerd wordt. In het optisch
systeem is de optische as van de laserdiode bepalend voor het gehele systeem. M.a.w.
aIle componenten worden t.o.v. de laserdiode uitgelijnd. Bij de uitlijning wordt het
optisch systeem onderverdeeld in 2 groepen. Elke groep wordt eerst apart uitgelijnd
waarna de uitlijning van beide groepen t.o.v. elkaar geschiedt.
De definiering van de vrijheidsgraden geschiedt volgens de notatie in figuur 4.29.

De eerste groep betreft de laserdiode, lens A en B, de pinhole, lens C en detector. De 9
instelling van deze componenten is niet van belang wat het aantal in te steIlen
vrijheidsgraden reduceert tot 5.
Er wordt begonnen met de instelling van x , y , q> en 'Y. Hierbij wordt de opstelling, zoals
in figuur 7.1 aangegeven, gebruikt. [9] Bij deze procedure wordt van het voor en
achteroppervlak van de lens een 'beeld' gecreeerd. Deze oppervlakken hebben een
kromtestraal van respectievelijk R) en R2• Het beeld dat ontstaat is in feite een
ringpatroon dat ontstaat door interferentie van het teruggekaatste licht van de referentie
en radius R" de referentie en radius R2, en radius R] en R2• De lens is gecentreerd op de
optische as als de ringpatronen gecentreerd zijn.
Voor deze opstelling zijn een oculair en een CCD-camera toegevoegd. Hierrnee kan het
interferentiepatroon sterk vergroot geobserveerd worden.
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CCDCamera
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Figuur 6.1
Groep 1

ILaser

A B

Na instelling van de X-, y-, <p- en y-positie, wordt de axiale positionering (z) van lens A
en B t.o.V. de pinhole uitgevoerd. Deze is correct als de uitgaande bundel ter hoogte van
lens C gecollimeerd is. Hiervan wordt gebruik gemaakt door de bundelbreedte op
verschillende afstanden van lens C te meten met een CCD camera. Ais de bundelbreedte
gelijk blijft dan is de bundel gecollimeerd en kan geconcludeerd worden dat de axiale
positionering naar wens is.

Figuur 6.2
Bundelbreedte meten

De positionering van de detector wordt gedaan door het plaatsen van een spiegel achter
lens B. Bij instelling van de detector wordt er gezocht naar de positie waar deze een
maximale intensiteit meet.

De tweede groep optische componenten bestaat uit de cilindrische lens en het
microscoopobjectief. Ook hier worden de X-, y-, <p- en y-positionering gerealiseerd door
het observeren van het interferentiepatroon. De bijbehorende opstelling is in figuur 6.3
geschetst.

CCDCamera

Figuur 6.3
Groep 2

ILaser
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De uitgaande bundel ter hoogte van de objectieflens is in een richting gecollimeerd. De
juiste onderlinge axiale positionering wordt bewerkstelligd door de bundelbreedte in
deze richting op verschillende locaties te vergelijken.

De laatste stap van de totale uitlijnprocedure is het t.o.v. elkaar uitlijnen van de twee
groepen. Hierbij gaat het om de x- ,y- ,<p- en y-orientatie. Na het plaatsen van een spiegel
achter het objectief wordt correcte instelling gevonden door het zoeken naar maximale
intensiteitsuitslag van de detector.

Figuur 6.4
Totale opstelling

6.2

ILaser

C

A

Positioneringseisen

Referentie

B Cilindrische Objectief
lens

Voordat begonnen wordt aan een constructieve uitwerking van de lensinstelling c.q. de
lensophanging is het van belang dat de eisen bepaald worden t.a.v. de positionering van
de lens t.o.v. de optische as. De positionering dient zodanig te zijn dat het beoogde
verloop van de lichtstralen gehaald wordt.

De bepaling van de positioneringseisen is als voIgt opgezet:
Met behulp van de y-u-methode wordt de stralengang bepaald door het systeem. Door nu
positieafwijkingen voor aIle lenzen te introduceren is het mogelijk het effect hiervan op
de stralengang te berekenen. De definiering van de lensafwijkingen is in figuur 6.5
weergegeven.

du

Figuur 6.5
Positieafwijkingen

dy

dv
De detector en de pinhole krijgen gCCH Hoekafwijking opgelegd, omdat deze tot op zekere
hoogte ongevoelig zijn voor hoekafwijkingen.
De berekening gaat uit van de instelprocedure zoals besproken in de vorige paragraaf,
waarbij de optische componenten in 2 groepen verdeeld zijn.
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Groep J
De opstelling van groep 1 is geschetst in figuur 6.6. Tevens is een uiterste lichtstraal
getekend. Te zien is dat de lichtstraal na refIectie op de spiegel, lens A en B weer
passeert die nu A' en B' genoemd zijn. De refIectie op de spiegel is dus gesimuleerd met
een doorgaande lichtstraal die dezelfde lenzen gespiegeld tegenkomt.

A B Spiegel B' A' c

Figuur6.6
Groep 1

De lichtstraal moet de pinhole 2 maal passeren en de detector bereiken. Dit zijn dan ook
de criteria die gehanteerd worden bij de bepaling van de maximale positie
onnauwkeurigheid van de verschillende lenzen voor groep 1. De verschillende lenzen
krijgen een bepaalde positieafwijking opgelegd en er wordt gekeken of de pinhole
gepasseerd en het detectoroppervlak gehaald wordt.

Met de y-u-methode voor de bepaling van de stralengang in een optisch systeem is op
elke positie de hoogte y en de hoek u van een lichtstraal te bepalen met de volgende
formules:

Zo is ook de y-positie van een lichtstraal te bepalen ter hoogte van de pinhole. Is deze
waarde groter dan de pinholestraal dan passeert de lichtstraal de pinhole niet en is de
gei"ntroduceerde lensafwijking te groot. (Figuur 6.7) Het maximum in de toegestane
lensafwijking is gelijk aan de benodigde instelnauwkeurigheid van de optiek.

Figuur6.7
Pinhole

Groep 1, zoals geschetst in figuur 6.6, telt 3 lenzen en een detector. Al deze elementen
wordt een positieafwijking, dUn, dYn en Vnopgelegd. Hiervoor wordt voor elk onderdeel
een gelijke absolute waarde genomen: dun=±U, dYn=±Y en vn=±v.
Elk element bezit 3 afwijkingen die op hun beurt een positieve of negatieve waarde
kunnen hebben. Hierbij wordt een uitzondering gemaakt voor de detector en de pinhole
van welke de hoekafwijking verwaarloosd worden. In het totaal zijn er 211
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combinatiemogelijkheden. In Bijlage F is de 'worst case' combinatie bepaald en in figuur
6.8 weergegeven,

-v
+Y

+v
-Y
+u

-v

+Y
-u

+v
+Y

+v
-y
+u

-v

-Y
-u

B Spiegel B' Pinhole' A' C Detector

'~'-'-'-'-'-I-'-'-'-'-'~- ·_·t1-·_·- ~._._._._._._._._._~- _._._.~
....1.- . .

A Pinhole

Figuur6.8 II
Worst case

'-'-rr-'-
+v -v
+Y +Y
+u

De maximaal toegestane afwijkingen zijn:

umax=O,lO
Ymax=O,Ol mm.
vmax=O,Ol mm.

Ook de elementen van groep 2 krijgen deze positioneringseisen opgelegd.

Groep 1 en groep 2 worden t.o.v. elkaar uitgelijnd. Tussen groep 1 en groep 2 mag er een
hoekverschil zijn waarmee de werking toch gegarandeerd is. Deze hoekfout bestaat uit de
instelfout van het instelmechanisme waarmee de groepen onderling uitgelijnd worden en
de hoekafwijking van de bundel als deze weer groep 2 uitkomt.

Figuur6.9
Schematische weergave
Groep-uitlijning

<Plin <P2uit

Groep 1 Instel- Groep 2
mechanisme

<Pluit <P2in

De bepaling van de benodigde instelnauwkeurigheid van het instelmechanisme is als
voIgt uitgevoerd:

1. Eerst is de hoekafwijking <PIuit bepaald welke het gevolg is van de opgelegde
afwijkingen in de 'worst case' analyse.

2. Vervolgens is de maximale hoekafwijking <Plin bepaald waarmee nog het beoogde
stralenverloop gehaald wordt.

3. Ais Iaatste wordt de benodigde instelnauwkeurigheid van het instelmechanisme
bepaald.

De uitwerking van deze berekening wordt in Bijlage G uiteengezet. Het resultaat is een
gewenste hoekinstelnauwkeurigheid tussen groep 1 en 2 van rninimaal: 0,080
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Tot nu toe hebben alle elementen dezelfde posltIOneringseisen opgelegd gekregen.
Constructief gezien is het lonend om waar mogelijk deze eisen te verlichten. Voor lens C
en de detector zijn gewijzigde positioneringseisen bepaald. Deze elementen bevinden
zich namelijk aan het einde van de reeks optische elementen waardoor de eisen
aangaande de instelnauwkeurgheid ruimer gesteld kunnen worden. In Bijlage H zijn deze
bepaald op:
umax=l°
Ymax=O,l mm.
vrnax=O,l mm.

6.3 De Constructie

In de vorige paragraaf zijn de grenzen van posltIonering bepaald, waarbinnen een
correcte werking van het instrument verwacht kan worden. De betreffende component
moet derhalve binnen de gestelde grenzen ingesteld worden maar ook dient deze positie,
ondanks exteme invloeden, gehandhaafd blijven. Mogelijke invloedsfactoren zijn:

1. Thermische invloeden. (temperatuurswisselingen; gradienten) Indien het instrument
gebruikt wordt in een geconditioneerde ruimte zullen temperatuurschommelingen niet
groot zijn (~Tz(),5°), maar door het grote verschil in uitzettingscoefficienten tussen
metaal en glas, kunnen deze toch spanningen in de lens veroorzaken die de werking
bei"nvloeden. Ais voorbeeld: in een veelvoorkomend optisch systeem, levert een
alzijdige druk van 0,5 N/mm2 op een lens een variatie van 4.10-6 van de
brekingsindex. [9]
Positieafwijkingen als gevolg van thermische invloeden kunnen beperkt worden door
het thermisch centrum van de constructie op de optische as te leggen.
Gradienten in de constructie kunnen geminimaliseerd worden door de toepassing van
materialen met een lage uitzettingscoefficient en een hoge
warmtegeleidingscoefficient. Aluminium biedt een goede verhouding tussen uitzetting
en geleiding.

2. Trillingen, veroorzaakt door de scanbeweging in z-richting. Maar ook exteme
trillingen als de aandrijving en grondtrillingen. Naast de eventuele isolatie van de
gehele opstelling t.O.V. het fundament, biedt licht en stijf construeren de beste
mogelijkheden om de negatieve invloeden van trillingen het hoofd te bieden.

Nu zal het constructieve detailontwerp behandeld worden. Van de totale constructie is in
Bijlage J een uitvouwblad met de samenstellingstekening aanwezig. Mono-tekeningen
zijn ook te raadplegen.
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6.3.1 Lens A en B

De bevestiging van lenzen is een cruciaal punt in een optisch systeem. Lenzen zijn
bijzonder gevoelig voor ge'induceerde belastingen. De interne spanningen die deze
veroorzaken kunnen resulteren in onacceptabele afwijkingen in de beeldvorming. In de
praktijk wordt de lens vaak gemonteerd d.m.v. een klemming. In figuur 6.10 is hier een
voorbeeld van te zien.

Figuur 6.10
Geklemde lens

Houder

Lens

Klemring

Constructieve oplossingen als deze introduceren door het klemmen spanningen in de
lens. Bovendien kunnen door uitzettingsverschillen tussen glas en metaal mechanische
belastingen op de optische componenten ontstaan.

Een statisch bepaalde ophanging van een lens zoals geschetst in figuur 6.11 legt m.b.v.
drie bladveren drie keer twee vrijheidsgraden vast. Dit wordt bereikt door de lens d.m.v.
drie kleine lijmspotjes te bevestigen aan de bladveren. Hierdoor is de rotatie in het
bevestigingspunt nog vrij. Bovendien valt het thermisch centrum van deze constructie
samen met de optische as van de lens. M.a.w. temperatuursveranderingen hebben een
minimaal effect op de werking van de lens.

Figuur6.11
Lensophanging
m.b.v. 3 bladveren

Het bevestigen van lenzen in een dunwandige driehoekige koker levert hetzelfde resultaat
en is bovendien uiterst torsiestijf. (Figuur 6.12) De lens kan in de koker al metend
uitgericht en tenslotte gefixeerd worden. Ais nu de lijmspots voldoende klein zijn, dan is
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het verbindingspunt relatief torsieslap en biedt deze twee graden van vrijheid. [10] Dus
drie lijmspotjes leggen samen de benodigde zes graden van vrijheid vast.

Figuur 6.12
3-hoekige koker

De retainer, te zien in figuur 6.13, is afgeleid van het principe van de driehoekige koker.
Het betreft de ophanging van een lens in een rond plaatje waarin een driehoek en drie
sleuven aan materiaal is weggehaald. Verder zijn er 4 afgeplatte vlakken aangebracht. De
lens wordt met drie kleine lijmspotjes bevestigd in de driehoek. Het resultaat is een
spanningsloze lensophanging met het thermisch centrum op de optische as. Bij
thermische uitzetting vindt er geen verplaatsing noch rotatie plaats, en is de lens niet
onderhevig aan schadelijke belastingen. Een uitstekende lange termijn stabiliteit is
gegarandeerd. (Hoeken op 10-5

- 10-6 rad.; plaats op 0,1 - O,Olllm)

Figuur6.13
Retainer

Retainer

Lens

Er is gekozen voor een gelijke diameter van de lenzen A, B en de pinhole. Hierdoor is het
mogelijk om voor deze onderdelen dezelfde retainer toe te passen.
De lens moet nog in de benodigde richtingen ingesteld worden. Hiertoe wordt de retainer
in het instelmechanisme geplaatst. (figuur 6.14) Teneinde een hoge vlaktedruk te creeren
wordt de retainer tegen drie kleine bolvormige oppervlakken gedrukt met een golfring.
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Figuur 6.14
Instelmechanisme

Golfring

Instelmechanisme

Retainer

Kogelcontact

qJ en yinstelling

Allereerst worden de hoeken cp en y ingesteld. Dit gebeurt door de lens al metend uit te
richten in de retainer, waarna de lens met drie lijmspotjes bevestigd wordt. Ret
uitrichtproces gebeurt volgens de interferrometrie methode zoals behandel in paragraaf
6.1. De vereiste instelnauwkeurigheid is ± 0,1 0

• Ret instellen van de betreffende hoeken
wordt gedaan door hoogteinstelling van de drie stelschroeven.

x- en y- instelling

Ret instellen in x- en y-richting gebeurt door de retainer met lens te verschuiven over de
drie kogelvorrnige contactpunten. De instelnauwkeurigheid dient rninimaal ± 10 Ilm te
zijn.
De maximaal haalbare instelnauwkeurigheid van de retainer, u', wordt door een tweetal
zaken bepaald. Zo introduceert de actuator zelf een instelfout van u ter hoogte van het in
te stellen voorwerp. Voor een rnicrometerschroef is u gelijk aan 10 Ilm. Daarnaast
ondervindt de retainer wrijving bij het instellen welke de oorzaak is van virtuele speling
ter grootte van Sv=2W/ct• Rierbij is Ct de tangentiele stijfheid die de retainer voelt in het
kogelcontact. Opgeteld, levert dit de totale instelfout van de retainer:

, S W
u =u+_v =u+-

2 ct

In een kogel-vlak contact waar twee lichamen door een normaalkracht Fz en een
tractiekracht Qt worden belast bestaat er een vaste verhouding tussen de axiale- en
tangentiele stijfheid, welke nog slechts afhankelijk is van de materiaalparameters van
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beide lichamen. In [11] worden voor deze situatie vergelijkingen gepresenteerd voor de
verplaatsingen in axiale (z) en tangentiele (t) richting. Door deze te differentieren naar de
belasting, verkrijgt men uitdrukkingen voor de stijfheden in beide richtingen.

Hieruit voIgt voor de stijfheidsverhouding:

Voor het contact tussen een stalen kogel en aluminium vlak geldt dus:

De axiale stijfheid wordt bepaald met de vergelijking voor de toenadering in een Hertze
contactsituatie:

(
2)2 28 _ 3 2,25 1- v ~

z - E 2 r
r

De stijfheid voIgt uit de differentiatie van de kracht naar de zakking:

dF 2/ 1/ 1/
C = __z = 1219 E/3 r/3 F/3

z d8 ' r Z
Z

Waama deze vergelijking voor het staal aluminium contact te schrijven is als:

c =2691rXF Xz z
De tangentiele stijfheid is dus:

c =2216rXF X
t z

Voor het kogel-vlak contact voIgt voor de maximaal toelaatbare belasting uit de formule
voor de maximale Hertze contactspanning:
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Tabel6.1
Kogelstralen

Met een aHZ = 320 N/mm2 voor aluminium is deze vergelijking om te schrijven naar

een maximale belasting:

Voor verschillende kogelstralen is de volgende tabel opgesteld.

r[mm] Fz[N] ctfN/mm] Sv [pm]
1 0,052 828 0,063
2 0,209 1656 0,126
3 0,469 2484 0,189
4 0,834 3312 0,252
5 1,304 4140 0,315

Met een kogel met r=1 mm voIgt:

Een totale instelfout wordt dan:

u' = u+~ = 10+ 0,063 = 10 03 11m
2 2 ' r".

Massa van de retainer en lens:

Retainer: m = p(nR2h-ia2.,J3h)= 2,7.1O-6.(n.192.1O-i.222..,J3.1O)= 0,025 kg

Lens: m = pnR2h = 4,75.1O-6.7l'.82.5 = 0,0048 kg

mlol = 0,03 kg

Met cI = 0,824 . Cz voIgt voor de totale stijfheid in z-richting:

C
ax

= 3.828.10
3

= 301.106 N/m
0,824 '

De laagste eigenfrequentie van de retainer met lens is:

f - 1 ~z _ 1-- ---
21C m 2n

z-instelling

3,01.10
6

= 1578Hz
0,03

De instelling in de z-richting dient te geschieden met een uiteindelijke
positienauwkeurigheid van ±1O Mm. De z-instelling van de lens wordt als laatste
uitgevoerd. Ret is daarom cruciaal dat deze instelling plaatsvindt zonder dat de andere
instellingen verstoord worden. Dit betekent dat er gezocht moet worden naar een

tiB Precision Engineering 50



rechtgeleiding met een manipulator die de benodigde instelnauwkeurigheid
bewerkstelligen.

Een rechtgeleiding kan gerealiseerd worden met de constructie weergegeven in figuur
6.15. Twee driehoekige kokers liggen in het verlengde van elkaar en zijn onderling
verbonden d.m.v. drie gevouwen strippen.

Figuur 6.15
Plastische rechtgeleiding

Figuur6.16
Instelling

In de ene koker is de lens gemonteerd en deze kan t.o.v. de andere koker ingesteld
worden door de plastische vervorrning van de strippen. In figuur 6.16 is te zien dat het
instellen plaatsvindt door de aanpassing van de afstand l. Een fijninstelling is naderhand
mogelijk door de wrikbeweging w.

w

1\

Een tweede mogelijkheid voor de z-instelling is een rechtgeleiding in de vorm van twee
in elkaar schuivende buizen. De passing tussen gat en as bevat een kleine negatieve
speling. Dit is een lichte perspassing volgens het eenheidsasstelsel: P6/h5. De maximale
negatieve speling is dus 0 =31 11m.

tla Precision Engineering 51



Figuur6.17
z-instelling

Het contactoppervlak tussen as en buis is verkleind wat de hysteresis verlaagt vanwege
de verhoogde vlaktedruk. De rand van het contact wordt afgeschuind. Deze afschuining
mag een hoek van 1 tot 5° maken. Voor de lengte van de afschuining geldt [12]: I "" ¥i5

e

figuur 6.18
Contactoppervlak

h

Bij het instellen is er, als gevolg van de wrijving, sprake van virtueIe speling. Deze is
samen met instelfout van het instelmechanisme bepalend voor de nauwkeurigheid in
positionering.
De virtuele speling is: [10]

Iwll 2

S =-
v 2EA

Waarbij I de lengte is van het contactoppervlak. (l=2.h) Voor de wrijving is te schrijven:

Dit levert met 1=2.h de volgende uitdrukking voor de virtuele speling:
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Figuur 6.19
Cilinder

De vlaktedruk o"v is te bepalen met de volgende uitdrukking. [13]

De in- en uitwendige stralen van de binnen en buitenbuis zijn: a=8,5 nun, b=13 nun en
c=17 nun. (Figuur 6.20) Met aluminium als materiaal resulteert dit in een vlaktedruk O"v

=13,23 N/nun2
• De virtuele speling is dan gelijk aan Sv = 0,76 11m. Hierbij is voor de

wrijvingscoefficient f.l=0,5 gekozen.

Figuur 6.20
Deflniering a,b,c

De hierboven beschreven rechtgeleiding voldoet aan de benodigde instelnauwkeurigheid
van ±1O f.lm en is bovendien eenvoudig en goedkoop. Daarom wordt deze geprefereerd
boven de plastische rechtgeleiding.

Voor de axiale instelling van deze rechtgeleiding wordt een instelmechanisme gebruikt
volgens het principe van figuur 6.21.

Figuur 6.21
Principe
instelmechanisme

De verplaatsing VI van de instelschroef resulteert met een overbrengverhouding van 0,5
in een verplaatsing V2 aan de uitgang.
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Naast de verticale verplaatsing V2 is er tevens een horizontale verplaatsing. Deze is
echter verwaarloosbaar klein.

In figuur 6.22 is het instelmechanisme weergegeven. Deze bestaat uit een ronde buis
welke net als een cardan ingezaagd is. Het verschil met een cardanische buis is dat er hier
nog een gedeelte van de wand weggehaald is.

SteIschroef

Figuur 6.22
lnstelmechanisme

" '

I

---t-

t

De stelschroef heeft onder en boven een verschillende schroefdraad, te weten M3 en M4.
Door het spoedverschil resulteert de rotatie van de stelschroef in een axiale verplaatsing
van de schroef van 0,2 mm per omwenteling. Een instelnauwkeurigheid van 100 van de
instelschroef betekent een axiale instelnauwkeurigheid van de stelschroef van 5,6 Jlm.
Met de overbrengverhouding van 0,5 is de totale instelnauwkeurigheid van het
mechanisme 2,8 Jlm.

6.3.2 De pinhole

De pinhole met een diameter van 10 11m moet op de bundel uitgelijnd worden. De spot
vertoont een gaussische intensiteitsverdeling zoals weergegeven in figuur 6.23. De straal
van de pinhole is aangegeven met w. Het oppervlak in de grafiek is een indicatie voor de
hoeveelheid licht.
In de ideale situatie liggen de assen van de pinhole en de bundel op elkaar. De maximale
afwijking van de pinhole kan nu bepaald worden door een eis aan de minimale
hoeveelheid licht die de pinhole passeert te stellen.
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Bij een positieafwijking van de pinhole van ± 5 Jlm is bepaald dat de hoeveelheid licht
die de pinhole passeert nog gelijk is aan 88 % van de ideale situatie.

100

f
,I

Intonsitoit [%]

/

Figuur 6.23
Intensiteitsverdeling
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De pinhole wordt evenals de twee lenzen opgehangen in een retainer. En voor de x- en y
positionering wordt hetzelfde instelmechanisme gebruikt.

Figuur 6.24
Pinhole-ophanging

6.3.3 De objectieflens

Retainer

.~ P1Mo1,

Objectieflenzen worden geleverd in een standaardbehuizing. Deze bestaat uit een cilinder
die voorzien is van inwendig precisie-schroefdraad. De individuele lenzen, die samen het
objectief vormen, zijn elk gemonteerd op een houder die uitwendig voorzien is van
schroefdraad. Bij de samenstelling van het objectief worden de houders met lenzen in de
cilinder gedraaid. Zo kan de juiste onderlinge afstand van de lenzen ingesteld worden.
Van dit principe wordt gebruik gemaakt om ook de cilindrische lens in het objectief te
monteren. In figuur 6.25 is de houder te zien voor de cilindrische lens. Door deze houder
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meer of minder in de cilinder van de objectief te draaien wordt de juiste afstand tot de
objectieflens bewerkstelligd.

Figuur6.25
Houder ---------- ---------

Figuur6.26
Pifoc

De objectieflens en de cilindrische lens dienen tezamen een z-scan uit te voeren.
Hiervoor wordt een focuseersysteem van Physik Instrumente toegepast. In Bijlage A zijn
nadere specificaties opgenomen van de PIFOC P-720-00. De PIFOC is een piezo
aangedreven elastische rechtgeleiding waar het objectief aan bevestigd kan worden. De
rechtgeleiding kan een beweging tot 100 Mm uitvoeren. Over deze slag is de
hoekafwijking kleiner dan 6 boogseconden en de horizontale afwijking kleiner dan 1 Mm.
Figuur 6.26

Voor het instellen van de PIFOC met gemonteerde objectief wordt in de x- en y-richting
het principe van de lensinstelling toegepast. Daamaast is hier ook de 8-instelling van
belang. Het liniaalstreepje moet namelijk door de objectieflens afgebeeld worden op de
pinhole. Hiertoe wordt de PIFOC in een ring geschroefd totdat het beeld van liniaal juist
over de pinhole valt. De klernring wordt daama aangedraaid om de schroefdraadspeling
te elimineren.
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6.3.4 Het hoekinstelmechanisme

Figuur6.27
lnstelplaten

De hoek insteleisen zijn eerder bepaald op ± 0,08°. Voor deze instelling wordt een
constructie toegepast waarbij 2 platen in <p- en y-richting t.o.v. van elkaar ingesteld
kunnen worden, door op twee punten de hoogte in te stellen en een punt cardanisch te
houden. (Figuur 6.27)

Het aanpassen van de hoogte gebeurt d.m.v. het instellen van de rnicrometerschroef. De
kop van de rnicrometerschroef rust op een kogel met een diameter van 6 mm welke in een
V-groef ligt. Een rnicrometerschroef introduceert een instelfout in de hoogte van 10.10-3

mm. De hoekfout die zo ontstaat voor het instelmechanisme is gelijk aan:

M 10.10-3

!lcp = arctan - = arctan = 0,008°
1 70,71

De axiale stijfheid van de koppeling tussen het mechanisme en de rest van het instrument
dient zodanig te zijn dat de laagste eigenfrequentie van het instelmechanisme en de
daaraan gekoppelde laserdiode in houder voldoende hoog ligt.

Deze stijfheid wordt bepaald door de drie verbindingspunten van de twee instelplaten, te
weten: twee instelschroeven en een cardan. De aandrukkracht van een kogel-conus
oplegging wordt bepaald door de massabelasting en de veerkracht van een voorspanveer.
Deze trekveer Ievert een voorspankracht van 30 N.
In Bijlage I is de massa van het laserdiode-gedeelte bepaald op 0,47 kg. Voor de eenvoud
wordt er aangenomen dat de massabelasting door de twee kogels wordt gedragen. Samen
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Figuur 6.28
Cardan

met de voorspankracht van de trekveren resulteert dit in een kracht op de kogels van
Fv=17,3 N. Voor de stijfheid van het kogel-conus contact is nu te schrijven [10]:

C =187 FO,I EO,9 RO,9 sin 0,8 {a)cos1.9(a)
ax ' V r ~ ~

Voor een staal-staal contact en een conushoek van 33° voIgt uit deze formule:

Cax = 1,56.108 N/m

De axiale stijfheid van het cardan voIgt uit de dimensionering. Een cardan bestaat in feite
uit 4 sleuven in een cilindrische buis. Hierdoor blijven er 4 dammetjes staan welke
fungeren als gatschamieren. Twee gatschamieren staan in serie opgesteld. Voor de
andere twee geldt hetzelfde. De twee paren staan parallel opgesteld. De uiteindelijke
axiale stijfheid van het cardan is gelijk aan de stijfheid van 1 dammetje.

Voor een verhouding h/D=0,4 kan voor een gatscharnier de volgende axiale stijfheid
berekent worden [10]:

Cax = 032
Et '

C ax = 0,32.7.104.2 = 4,48.104 N I mm

Voor de wanddikte t is 2 mm genomen.
De totale axiale stijfheid van de verbinding is :

Cax = 3,57 .108 N/m
tot

De laagste eigenfrequentie van het instelmechanisme, laserdiode en houder is gelijk aan:
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6.3.5 De laserdiode

De laserdiode is behalve een lichtbron tevens een warmtebron. De opstelling van de
laserdiode in de foto-elektrische microscoop is zodanig dat de warmte naar boven weg
kan vloeien. Toch moet er rekening gehouden worden met de thermische uitzetting van
de laserdiode zelf. Er is daarom, net als bij de lensbevestiging, gebruik gemaakt van een
spanningsloze ophanging met een thermisch centrum dat op de optische as ligt.
Thermische uitzetting van de laserdiode zal dan geen effect hebben op de werking van
het instrument.

Laserdiode

Houder

Retainer

Figuur 6.29
Ophanging laserdiode

Om de laserdiode t.o.v. de rest van het systeem uit te lijnen is er een <p- en y-instelling
toegevoegd. Deze is dezelfde als toegepast bij het instellen van het objectief.

6.3.6 Prisma, lens C en fotodiode

De insteleisen van het prismablokje, lens C en de fotodiode zijn relatief ruim. In
paragraaf 6.2 zijn deze bepaald op een hoeknauwkeurigheid van 10 en een
nauwkeurigheid in translatierichting van 0,1 mm.

In figuur 6.30 is de bevestiging van deze elementen weergegeven. Lens C is opgehangen
in een retainer. Deze is vervolgens in een cilinder geplaatst. Ret prisma wordt
vastgelijmd op een plaatje welke ook gemonteerd wordt op de cilinder. De detector wordt
in een plaatje gelijmd. Deze is uitwendig voorzien van schroefdraad waarmee de axiale
instelling van de detector en lens C ingesteld kan worden. De gehele cilinder wordt
geplaatst in een dunwandig U-profiel.
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Aangezien de insteleisen zo ruim zijn is het mogelijk deze binnen de haalbare fabricage
toleranties te realiseren.

Figuur6.30
Ophanging prisma,
Lens C en detector

Detector

6.3.7 De verbinding met vaste wereld

Van de verbinding van de microscoop met de vaste wereld zijn 3 eigenschappen van
belang:
1. De uitlijning tussen rnicroscoop en liniaal.
2. De rnicroscoop moet 1800 om de z-as geroteerd worden.
3. De stijfheid van de verbinding.

1. Het optisch systeem is in figuur 6.31 nogmaals weergegeven en wei in twee
aanzichten. Te zien is dat door gebruik van de cilindrische lens de bundel in aanzicht
A gefocusseerd wordt op het liniaaloppervlak en in B gecollimeerd is.

Figuur 6.31
Optisch systeem

I

A B Cilindrische
Lens

Objectief Liniaal

II

Kantelingen van de liniaal in aanzicht I hebben. tot zekere hoogte. geen invloed op de
werking van het instrument. Het maximum van de mogelijke liniaalkanteling wordt
bepaald door de apertuur van de lens. (figuur 6.32)

Figuur6.32
Kanteling liniaal
Aanzicht I rfi--- :tvI~------ - -. ,~

In het andere aanzicht is de uitlijning wei kritisch. Kantelingen van de liniaal resulteren
in een verplaatsing van het focuspunt ter hoogte van de pinhole. Dit betekent dat er een
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intensiteitsverlies optreedt doordat niet aIle lichtstralen de pinhole passeren. (Figuur
6.33)

Fignnr 6.33
Kanteling liniaal
Aanzicht II

Fignnr 6.34
180 0 instelling

Met behulp van Zemax-EE is bepaald dat de nauwkeurigheid van de instelling tussen
liniaal en microscoop ± 0,001 0 dient te zijn. Dit betekent dat er in een richting een
hoekinstelling nodig is voor de uitlijning van liniaal en microscoop.

Een groot voordeel kan geboekt worden door een minimale aanpassing van het optisch
systeem. Deze heeft namelijk tot gevolg dat de extra instelling tussen liniaal en
microscoop weggelaten kan worden. In plaats van een pinhole wordt er gebruik gemaakt
van een slit aperture. Dit is een rechthoekige opening met een zeer grote lengte-breedte
verhouding. De gebruikte slit aperture heeft een breedte van 2 Ilm en een lengte van 1
mm. De uitlijnnauwkeurigheid van liniaal en microscoop is nu verruimd tot ± 10

•

2. De microscoop wordt met de vaste wereld verbonden d.m.v. een kogel-conus
oplegging. Drie kogels, welke bevestigd zijn aan de microscoop, rusten in 3 V-groeven.
Een 1800 rotatie om de z-as wordt bewerkstelligd door 3 extra V-groeven welke in z
orientatie 1800 geroteerd zijn. In figuur 6.34 is het bovenaanzicht te zien van de 1800

instelling met 2 keer 3 V-groeven.

3. De stijfheid van de verbinding tussen de microscoop is van belang voor het
dynamisch gedrag van het instrument. De totale massa van de microscoop is bepaald op
2,75 kg. Voor een aluminium-aluminium kogel-conus oplegging resulteert dit in een
axiale stijfheid van:
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Hierbij is een kogeldiameter van 5 mm toegepast en een halve conushoek van 33°. De
laagste eigenfrequentie is gelijk aan:

f =_l_~Cm =_1 0,89.10
8

=905 Hz
2n m 2n 2,75

Trillingen uit de omgeving, bijvoorbeeld een dichtslaande deur, kunnen een botskracht
op het instrument veroorzaken. Opdat de kogeloplegging het contact met de vaste wereld
niet verliest dient de aandrukkracht de botskracht te overtreffen. De botskracht op het
instrument bij een botsnelheid van 1 mm/s is gelijk aan:

Fb = Vb~m.Cax = 0,001.~2,75.0,89.108 = 15,62 N

De gewichtsbelasting van 27 N is groter dan de botskracht en dus is een extra
voorspanning van de kogels niet nodig.

De ring waarin de 6 V-groeven aangebracht zijn is gemonteerd op een frame. Dit frame
heeft 3 voeten welke, grof instelbaar, afsteunen op de rails van de translatiebank. In
figuur 6.35 is de construetie van het frame weergegeven.

- -

Figuur 6.35
Frame
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7 Conclusie

Er is een nieuw concept voor een foto elektrische microscoop ontwikkeld, geschikt voor
de detectie van streepbreedten vanaf 2 ~m. Voor de bovengrens geldt er geen beperking.
Er is een aangepaste vorm van het scannende confocale microscoop principe toegepast.
Rierbij hoeft er slechts in axiale richting gescand te worden. Daarnaast is er een
geschikte constructie ontworpen welke een juiste positionering van de optische
elementen bewerkstelligt, en deze ook in de tijd handhaaft.
Verder kan er nog het volgende worden geconcludeerd:

Een analyse van potentiele optische principes wijst uit dat, gelet op de
randvoorwaarden, het confocale principe de meeste mogelijkheden biedt. Ret
liniaaloppervlak wordt door een rechthoekige spot met minimale breedte
afgetast. Zodoende kan een gedigitaliseerd beeld van het oppervlak verkregen
worden wat naast een eenvoudige signaalverwerking ook mogelijkheden biedt
voor resolutie verhogende digitale technieken.

De miniaturisering van de streepbreedten van linialen beschouwend, kan gesteld
worden dat wederom het confocale principe de voorkeur verdient. Met relatief
eenvoudige optiek is een spotgrootte van 1 J1m te realiseren waarmee
streepbreedten van dezelfde ordegrootte gemeten kunnen worden. Bij
conventionele vergrotingstechnieken zal voor een dergelijke resolutie een sterk
vergrotend objectief (25x) gebruikt moeten worden met een NA van 0,45.

De toepassing van een scannende beweging in axiale richting biedt in principe
een grenzeloze focusdiepte, met behoud van de hoge resolutie. Doorzakking van
de liniaal resulteert niet in een uit-focusituatie.

In vergelijking met de conventionele microscoop biedt het confocale principe het
belangrijke voordeel van een, in principe, onbegrensde vergrotingsvariatie
doordat het beeld opgebouwd wordt uit pixels en er niet een gebiedje van vaste
grootte bekeken wordt. Derhalve vormt de grote variatie in de te meten
streepbreedten geen belemrnering.

Ret is mogelijk de microscoop, volgens de methode van Volet, 1800 om de z-as
te roteren.

Bij het ontwerp is gebruik gemaakt van constructieprincipes, wat heeft geleid tot
een constructie met geringe hysteresis, nodig voor een hoge positionerings
nauwkeurigheid.
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De meetprocedure is uiterst eenvoudig en vereist slechts een grove positionering
(±10) van de liniaal onder de microscoop.

De meettijd is laag. Aangetoond is dat met een lasermeetsysteem met een
meetfrequentie van 100 kHz, een meetsnelheid van 1 mm/s gehaald wordt.

Aanbeveling:

In dit verslag is slechts een aanzet gegeven voor de verdere uitwerking van het
elektronisch gedeelte van het instrument. Dit onderdeel behoeft dan ook meer
aandacht.
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Deflectors-Shifters

These devices are used to scan laser beams over a
range of angles. Often an application will require the
beam to form a high number of individual, resolvable
"pixels" and large crystals (up to 30 mm) have to be used
to achieve this, to avoid restricting the beam aperture
and increasing the beam divergence.
Two deflectors can be used in series and at right angles

to give full two-dimensional scanning.

• Applications:
• Generation of pictures and graphics.
• Compensation of tracking errors in rotating
polygon mirrors.
• Cavity dumping - an acousto-optic deflector
is mounted within the laser cavity letting high
power laser pulses be switched out of the
cavity.
• Optical tweezers - a laser beam is steered with an AO deflector in two
dimensions to trap atoms or molecules.

Rand. Deflect. Max
Deflector Model Material Optical range Laser Optical Aperture AO access 6F T x 6F Angle RF Package RF driver

Polar. Transm. Efficiency time 60 power
nm nm % mm( ) % ~s MHz mrad W

Standard ranges On request Input 1(1.) T f(A) 1(1.) 1(1.) 1(1.)
with AR coatings 'V' coating lor A E 10utput

61.'
@633nm 633nm 633nm 633nm 633nm

AA.DTS.X-100 Te02 514-532 or 633-670 360-1100 linear 95 1211.7 70 2 50 100 48 0.5 Type III (DRF or PLL or
or 780-820 DDS)+AMP

AA.DTS.X-250 Te02 514-532 or 633·670 360-1100 linear 95 1214.2 70 5 50--'250 48 1 Type III (DRF or PLL or
or 780-820 DDS)+AMP

AA.DTS.X-400 Te02 514-532 or 633-670 360-1100 linear 95 1216.7 70 8 50 400 48 2 Type III (DRF or PLL or

AA.DTS.XY-100- -Te02
or 780-820 DDS)+AMP

514-532 or 633-670 360-1100 linear 95 1211.7 40 2 50 100xl00 48 x 48 2 x 0.5 TypeXY (DRF or PLL or
or 780-820 DDS)+AMP

AA.DTS.XY-250 Te02 514-532 or 633·670 360-1100 linear 95 1214.2 40 -'5 50 250x250 48 x 48 2 xl TypeXY (DRF or PLL or
or 780-820 DDS)+AMP

AA.DTS.XY-400 Te02 514-532 or 633-670 360-1100 linear 95 1216.7 40 8 50 400x400 48 x 48 2x2 Type XY (DRF or PLL or
or 780-820 DDS)+AMP

AA.DP·150 PbMo04 488-633 476·850 random 95 0.5 x 26 >50 6.7 150 1000 26 2.2 Type DP (DRF or PLL or
DDS)+AMP

AA.DT·500 Te02 450-700 I linear 95 0.1 x 45 > 20% IWrf 1 500 500 75 1 Type II (DRF or PLL or
DDS)+AMP

AA.DGP-500 GaP 800 I linear I 0.1 x 6.5 > 30% IWrf 1 500 500 63 1 Type II (DRF or PLL or
DDS)+AMP

AO Processor
Model

AA.PAO.50.70 Te02 633 488-850 Girc >98 45 12@ 100 70 30 2100 45 1 Type (DRF or PLL or
mWrf PAO DDS)+AMP

AA.PAO.70.70 Te02 633 488-850 eire >98 45 12 @ 250 70 30 2100 70 1 Type (DRF or PLL or
mWrf PAO DDS)+AMP.1. 6, rue de Versailles F-78470 Saint Remy Les Chevreuse 1il 33 1 30528717 Fax 331 30527803
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Piezo Systems

P-720/P-721 PIFOC Piezoelectric Microscope Focusing

• Can be mounted like an Objectiv Lens

• Travel up to 100 l.m

• Resolution 0.01 I'm

• Excellent Parallel Movement

• Compact Design

An autofocus device for a microscope must provide mlcrometer
exact adlustment and position control of the objective The
construction of such a device must combine largest possible
expansion, best possible parallel guidance, minimum tilting. a
wide dynamic range and small design among other factors

The deSign of the Physik Instrumente PIFOC meets all at these
requirements and more. PIFOC is a compact positioning unil
consisting at a spring parallel guidance system driven by a
piezoelectric translator. During the aXial movement of 100 11m.

angular deViation is held to tess than 6 arc seconds by the
gUidance system. Lateral deviation is reduced to less than 1 % of
the posllIonlng path by Ihis unique construction. The resonant
liequency of the unit wilh typlcat objectives instatled IS approx;·
mately 200 Hz allowing broad band focus tracking. The combl'
nation 01 these performance capabltlties makes the PIFOC
useable for many applications in the microscope field.

The piezotranslators work within a voltage range of 0 to 100 Volt
Various driver units can be supplied (see catalog p. 5.81).

The PIFOC is instalted in the microscope as an intermediate
piece between the microscope tube and the objective lens and
provIdes electrically controlled position regulation over a range
of up to 100 !Im.

PIFOC IS available for different microscope diameters ranging
lrom 25 to 39 0101 with vanous threads Nearly all available
microscopes can be equipped with this objective adjustment

The use of the PIFOC extends the opticallenght of the micros·
cope by 13 mm. In order to bnng also objectives without PIFOC
to the same lengttl. an extensIon tube can be used

PIFOC with Position Sensor
The P·721 00 PIFOC System IS also available with an integrated
LVDT posItion sensor (Model P-721.1x). The sensor allows
some 0,01 micron resolution and works with standard position
control electrontCS to pertorm a stable and hysteresis·free pOSI
tioning

The lollowing amplifiers and pOSition control electronics can be
used to get best performance:

P-862 Single Cilannel Position Controller
or
E-810.10 Single Channel OEM Module for Position Control
or
P-864.00/E-809 Amplifier with E-609 Position Control Module

PIFOC, mounted on a microscope

7.8
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Recommended driver'

Recommended driver'

Pjezo Systems

P-720.00 Technical Data:

Nominal expansion: 100 I'm
Max. expansion: 140"m
Voltage range: - 20 to + 120 V
Resonance frequency
with objective: 200 Hz
Max. objective diameter: 25 mm
Lateral deviation: < 0.1 % of expansion
Max. angle deviation: < 6 arc seconds
Stillness: 0.2 N/llm
Electrical capacitance: 3.6 "F
Weight: 100 g
Casing: aluminum. black anodized
Electrical connection: teflon coax cable with

LEMO plug
P-864, P-860

P-721.00 Technical Data:

Nominal expansion: 100 I'm
Voltage range: - 20 to + 120 V
Resonance frequency
with objective: 350 Hz
Max. objective diameter: 39 mm
Lateral deviation: < 0.1 % of expansion
Max. angle deviation: < 6 arc seconds
Sllflness: 0.3 N/I'm
Electrical capacitance: 3.6 "F
Weight: 215 g
Casing: aluminum, black anodized
Electrical connection: teflon coax cable with

LEMO plug
P-864, P-861, P·862

P-721.10 Technical Data:

Sensor: LVDT
Positioning accuracy: 10 nm
Nonlinearity: < 0.1 %
Hysteresis: < 0.1 % of the expansion

All other values see P-721.00.

Model Survey:

The standard thread is W 0.8 x 1/36".

Should you desire a different thread please specify in your order.

PIFOe for 25-mm,objective:

P-720.00 PIFOC Microscope Focusing, W 0.8 x 1/36"
P-720.01 Extension Tube for P·720.00

PIFOe for objectives up to 39 mm in diameter:

P-721.00 PIFOC Mikroscope Focusing, W 0.8 x 1/36"
P-721.01 Extension Tube for P-721.00
P-721.07 PIFOC Microscope Focusing, thread on request
P-721.09 Extension Tube for P-721.07, thread on request

PIFOe with LVDTs, for objectives up to 39 mm in diameter:

P-721.10 PfFOC Microscope Focusing, LVDT, W 0.8 x 1/36"
P-721.17 PIFOC Microscope Focusing, LVDT,

thread on request
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Bijlage B: De y-u methode

De y-u methode voor de bepaling van de stralengang definieert een liehtstraal door
een lens als voIgt:

2

Figuur B.I
Definiering y-u methode

Voor een stelsel van bijvoorbeeld 3 lenzen is de volgende tabel op te stellen:

<I> <\II <\12 <\13

d dl d2 d3

Y YI Y2 Y3

U UI U2 U3 U4

Voor de variabelen geldt: <1>0 = lifo , Yo+1 = Yo - do. Uo+1 en U2=UI +Yt.<I>1

De foeale lengte van dit stelsel is gelijk aan :
1f lot =-

u4

De back focal length is de afstand van de laatste lens tot het brandpunt van het
. lenzenstelsel. Deze is te bepalen met:

bfl
tot

= h
Y3
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Bijlage C: 3-Lenzen zoomsysteem

Voor de berekening van een 3-lenzen zoomsysteem is voor Maple het volgende
programma geschreven.

#Deel 1
u1:=O:
u2:=ul+y1*phi1:
u3:=u2+y2*phi2:
u4:=u3+y3*phi3:

y1:=1:
y2:=y1-d1*u2:
y3:=y2-d2*u3:

d1:=fa+fb-x:
d2:=fb+fc+s:

phi1:=1/fa:
phi2:=1/fb:
phi3:=1/fc:

x:=X+v:
s:=8+v:
v:=O:

bflO:=simplify((y3)/(u4)) :
ftotO:=simplify(1/u4) :
v: =d:

bfld:=simplify((y3)/(u4)) :
v:=2*d:

bfl2d:=simplify((y3)/(u4))
ftot2d:=simplify(1/u4) :
v:='v' :

p:=bflO-bfld-d:
q:=bflO-bfl2d-2*d:

Range:=simplify(ftotO/ftot
2d) :

#Variabelen
d:=2;
i:=10:
RANGE:=i;
fc:=l.l;

solve({p=O,q=O,Range=l/i},
{8, X, fb} ) ;
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#Deel 2
u1:=O:
u2:=u1+y1*phi1:
u3:=u2+y2*phi2:
u4:=u3+y3*phi3:

y1:=1:
y2:=y1-d1*u2:
y3:=y2-d2*u3:

d1:=fa+fb-x:
d2:=fb+fc+s:

phil:=l/fa:
phi2:=1/fb:
phi3: =l/fc:

x:=X+v:
s:=8+v:

v:=O:

bflO:=simplify((y3)/(u4)) :
ftotO:=simplify(1/u4) :
v:= 'v' :

# Parameters
fb:=10.112;
fc:=l.l;

X:=-14.25455;
8:=5.8442;
d:=2.5;

v:='v' :

bfl [v] : =simplify ( (y3) / (u4)
) :

Image8hift[v] :=bfl[v]
bflO+v:

plot(Image8hift[v],v=
1 .. 6, 'Image 8hift');



Bijlage D: 4-Lenzen zoomsysteem

#Deell:
u1:=0:
u2:=ul+y1*phi1:
u3:=u2+y2*phi2:
u4:=u3+y3*phi3:
u5:=u4+y4*phi4:
u6:=u5+y5*phi5:

y1:=1:
y2:=y1-dl*u2:
y3:=y2-d2*u3:
y4:=y3-d3*u4:
y5:=y4-d4*u5:

d1:=fh+fa-h:
d2:=fa+fb+x:
d3:=fb+fc+s:
d4:=fc+fd+u:

phi1:=1/fh:
phi2:=1/fa:
phi3:=1/fb:
phi4:=1/fc:
phi5:=1/fd:

h:=H-v:
x:=X-v:
s:=S+v:
u:=U-v:

S:=X-3*d:

# bflO is voor systeem met
4 lenzen.

v:=O:
bflO:=simplify((y4)/(u5)) :
ftotO:=simplify(1/u5) :
v:=d:
bfld:=simplify((y4)/(u5» :
v:=2*d:
bf12d:=simplify((y4)/(u5»)

v:=3*d:
bf13d:=simplify((y4)/(u5»

ftot3d:=simplify(1/u5) :
v:='v' :

#p:=bflO-bfld-d:
q:=bflO-bf12d-2*d:
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r:=bflO-bf13d-3*d:

Range:=simplify(ftotO/ftot
3d) :

fa:=60;
fb:=fa;
fc:=fa;

for i from 8.5 by .5 to
10.5 do:
RANGE:=i;
solve({q=O,r=O,Range=l/i},
{d,H,X});
od;

#Deel 2
u1:=0:
u2:=u1+y1*phi1:
u3:=u2+y2*phi2:
u4:=u3+y3*phi3:
u5:=u4+y4*phi4:
u6:=u5+y5*phi5:

y1:=1:
y2:=y1-d1*u2:
y3:=y2-d2*u3:
y4:=y3-d3*u4:
y5:=y4-d4*u5:

d1:=fh+fa-h:
d2:=fa+fb+x:
d3:=fb+fc+s:
d4:=fc+fd+u:

phi1:=1/fh:
phi2:=1/fa:
phi3:=1/fb:
phi4:=1/fc:
phi5:=1/fd:

h: =H-v:
x: =X-v:
s:=S+v:
u:=U-v:

S:=X-3*d:



# VAR'S :Ook ftotO en
plotrange wijzigen!!
fh:=60;
fa:=6.35;
fb:=6.35;
fc:=6.35;
fd:=6.35;

H:=15.29086761;
X:=6.714965601;
d:=2.602946929;

V: =0;
bflOtot:=simplify((y5)/(u6
) ) ;

ftotO:=simplify(1/u6);
v:= 'v';

# ftotO WIJZIGEN!!
U:=solve(ftotO=l,U);

fh:=fh;
fa:=fa;
fb:=fb;
fc:=fc;
fd:=fd;
ftotaal:=ftotO;
H:=H;
X:=X;
S:=S;
U:=U;
d:=d;
dh:=fh+fa-H;
da:=fa+fb+X;
db:=fb+fc+S;
dc:=fc+fd+U;
dtot:=dh+da+db+dc;

v:=O:
bfl_4_1enzen:=y4/u5;
v:= 'v' :

plot ( (y4 lu5) 
bfl_4_lenzen+v,v=-1 .. 8.2);

v:='v' :
ftot:=simplify(1/u6);
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Bijlage E: Signaalverwerking Confocal Microscope.

De confocale microscoop heeft een kleine focusdiepte. Ret intensiteitsverloop rond
het focuspunt wordt gegeven door:

(
Sin(U/2) J2

leu) = u/2

Deze functie vertoont een scherp maximum. Dit verloop wordt gebruikt om de hoogte
van een oppervlak te bepalen door te scannen in axiale richting. Door de intensiteit te
koppelen aan de hoogte van de axiale scanbeweging is een hoogtekaart samen te
stellen van het oppervlak.

Van de signaalverwerking is in figuur E.1 is een blokdiagram te zien, in figuur E.2
het signaalverloop op verschillende posities in het systeem.

De scan-frequentie wordt zo groot verondersteld dat de horizontale verplaatsing van
de liniaal gedurende een cyclus verwaarloosbaar klein is. Gedurende een cyclus zal
het detectorsignaal, zoals te zien is in figuur E.2(b), twee maal het maximum
passeren.

Ret detectorsignaal wordt in een differentiator geleid welke een uitgang nul heeft als
de detector een maximum bereikt heeft. Echter, er zijn in het detectorsignaal
meerdere plaatselijke maxima, zoals de zij-Iobben in de functie, die door de
differentiator genegeerd dienen te worden. Dit wordt gedaan door het toepassen van
een Peak Detector die het eerste maximum (0,8.Vp) gebruikt om een trigger pulse te
genereren met een grootte van ongeveer 0,8 Vp. (De peak Detector wordt bij het begin
van elke cyclus gereset op nul)

Verder wordt er een comparator toegepast die er voor zorgt dat het sample-and-hold
circuit operatief is als het detectorsignaal groter is dan het triggersignaal. De hoogte
van de axiale scan wordt zo dus slechts een maal per cyclus gemeten. Ret sample
and-hold circuit wordt gevolgd door een low pass filter.

~ ~
Nul

Differentiator doorgang - Poort
detector

,~

Fotodiode
en -

versterker

~ ~Peak Comparator

king clp.tp.~tnr

"' ..
(

".... Sample
~

Low-pass -Z-scan .. and filter
hold

X-scan

! "
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FiguurE.2
Detectorsignaal

lime

Ie) z ~ scan

Ib) Photodiode output

Ie) Peak detector output

(dl Goting pulse

(el Sompling pulse

III Somple-hold output
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Bijlage F: Bepaling positioneringsnauwkeurigheid

Groep 1

A B Spiegel B' A' c

FiguurF.l
Groep 1

Volgens de y-u methode voor de bepaling van de stralengang zijn de hoogte en hoek
van de bundel te bepalen met:

Daarbij worden er extra afwijkingen ge'introduceerd: dUn, dYn en vn. Voor het systeem
geschetst in figuur F.l geldt dan:

Ul=dul
U2 =Ul+Yl . <!>I+dU2
U3=U2+Y2' <P2+du3
U4=U3+Y3' <P3+du4
US=U4+Y4' <P4+duS
U6=US+YS' <PS+dU6

Yl=l,9+dYl
Y2=Yl-d1U2+dY2
Y3=Y2-d2U3+dY3
Y4=Y3-d3U4+dY4
YS=Y4-d4US+dyS
Y6=Ys-dsU6+dY6

d 1=fa+fb-va+Vb
d2=2 .A2- 2vb
d3=d1

d4=A4+va+vc
ds=fc-vc+Vdet

In maple is hiermee het volgende programma geconstrueerd.

ul:=-dul:
u2:=-du2+ul+yl*phil:
u3:=du2+u2+y2*phi2:
u4:=dul+u3+y3*phi3:
u5:=-du5+u4+y4*phi4:
u6:=u5+y5*phi5:

uspiegel:=u2+y2*phi2:
upinhl:=ul+yl*phil:
upinh2:=u3+y3*phi3:

yl:=1.9:
y2:=yl-dl*u2:
y3:=y2-d2*u3:
y4:=y3-d3*u4:
y5:=y4-d4*u5:
y6:=y5-d5*u6:

yspiegel:=y2-(fb
vb)*uspiegel:
ypinhl:=yl-(fa-va)*upinhl:
ypinh2:=y3-(fb+vb)*upinh2:
ydet:=y6:

t~ Precision Engineering

dl:=fa+fb-va+vb:
d2:=2*A2-2*vb:
d3:=dl:
d4:=A4+va+vc:
d5:=fc-vc+vdet:

phil:=l/fa:
phi2:=1/fb:
phi3:=1/fb:
phi4:=1/fa:
phi5:=1/fc:

#Variabelen
fa:=50.1:
fb:=59.9:
fc:=20:
A2:=25:
A4:=55:

#Worst case:
va:=v:
vb:=-v:
vc: =V:



vdet:=-v:

du1: =u:
du2:=-u:
du5:=u:

#v:=O;
#u:=O;

t(i1 Precision Engineering

ypinh1:=ypinh1;
ypinh2:=ypinh2;
Pinhole:=sqrt((sqrt((ypinh
1)"2)
sqrt((ypinh2)"2)"2);
ydet:=ydet;
uspiegel:=uspiegel;



Bijlage G: Uitlijning groep 1 - groep 2

Figuur G.!
Schematische weergave
Groep-uitlijning

!Plin !P2";r

Groep 1 Instel- Groep 2
mechanisme

!PI"it
,

!P2in

1. Bepaling van de maximale hoekfout <Pluit

A B

Figuur G.2
Bepaling C{Jluit

luit

u1:=-du1:
u2:=-du2+u1+y1*phi1:
ugroep1:=u2+y2*phi2:

y1: =1. 9+dy1:
y2:=y1-d1*u2+dy2:

ygroep1:=y2-(fb
vb) *ugroep1 :

d1:=fa+fb-va+vb:
d2:=2*A2-2*vb:

phi1:=1/fa:
phi2:=1/fb:

#Variabelen
fa:=50.1:
fb:=59.9:
A2:=25:

va:=v:
vb:=-v:

du1:=u:
du2:=-u:
dy1: =y:
dy2:=-y:

v:=.Ol:
y:=.Ol:
u:=.000872664:

ugroep1:=ugroep1;
u_graden:=ugroep1/.0174532
92;

ugroep1:=.0002904131

Het resultaat is een hoekafwijking van
0,29 .10-3 rad.

2. Bepaling van de maximale hoekfout <Plin

De gestelde eisen zijn: de pinhole tussen B' en A' moet gepasseerd worden en de
detector moet gehaald worden.

B' A' c

Figuur G.3 Uma•

Uitlijning groep 2
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dul:=-u:
du2:=u:
du3:=u:

vc:=v:
vdet:=-v:

In Maple is het volgende programma geschreven:
va:=-v:
vb:=v:ul:=-dul-uO:

u2:=-du2+ul+yl*phil:
u3:=du2+u2+y2*phi2:
u4:=u3+y3*phi3:

upinh:=ul+yl*phil:

yl:=2.27+dyl:
y2:=yl-dl*u2+dy2:
y3:=y2-d2*u3+dy3:
y4:=y3-d3*u4+dy4:

ypinh:=yl-(fb-vb)*upinh:

dl:=fa+fb-vb+va:
d2:=A2-va+vc:
d3:=fc-vc+vdet:

dyl:=y:
dy2:=y:
dy3:=y:
dy4: =y:

v:=O.Ol;
u:=O.000872664;
y:=O.Ol;

phil:=l/fb:
phi2 : =1/ fa:
phi3 : =1 / f c :

uO:=solve(ypinh=.05,uO);
ydet:=y4;

#Variabelen
fa:=50.1:
fb:=59.9:
fc:=20:

uO := .001701172366
ydet := -.054222755

Ret resultaat is een maximale hoekfout

A2:=55:

#Worst case:

van 0,0017 rad. Ter
detector reulteert
verplaatsing van het
54Jlm.

hoogte van de
dit in een
brandpunt van

3. Bepaling van de benodigde instelnauwkeurigheid.

Cil.Lens Obj Obj' Cil.Lens'

In Maple is het volgende programma geschreven:
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u1:=-du1-uO:
u2:=-du2+u1+y1*phi1:
u3:=du2+u2+y2*phi2:
u4:=du1+u3+y3*phi2:
u5:=u4+y4*phi1:

y1:=2.27+dy1:
y2:=y1-d1*u2+dy2:
y3:=y2-d2*u3+dy3:
y4:=y3-d3*u4+dy4:

d1:=fcil+fobj-vcil+vobj:
d2:=2*fobj-2*vobj:
d3:=d1:

phi1:=1/fcil:
phi2:=1/fobj:

#Variabelen
fcil:=50.1:
fobj:=59.9:

#Worst case:
vcil:=-v:
vobj:=v:

du1:=-u:
du2:=u:

tea Precision Engineering

dy1: =y:
dy2:=y:
dy3:=y:
dy4:=y:

v:=O.01;
u:=O.000872664;
y:=O.01;

uO:=.0002904131+uinstel;
uinstel:=solve(uO=.0017011
,uinstel);
uinstel_graden:=uinstel/.O
17453292;

uinstel:=.001410686900

uinstel_graden:=.080826407
99

Ret resultaat is een vereiste
instelnauwkeurigheid tussen groep 1
en 2 van 0,0014 rad.



Bijlage H: Bepaling positioneringsnauwkeurigheid prisma, lens C en detector

ul:=uO+uprisma+uc:
u2:=ul+yl*phic:

yl : =1 . 9+dyc :
y2:=yl-dl*u2+dydet:

dl:=fc-vc+vdet:

phic:=l/fc:

#Variabelen
fc:=20:

#Worst case:
vc:=v:
vdet:=-v:

uc:=u:

dyc:=-y:

v:=O.l;
y:=v;
u:=O.017453292;
uO:=.00312071729;
uprisma:=u;
u2:=u2;
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Bjjlage I: Massabepaling 1aserdiode gedeelte:

• Laserdiode: m=48,5 g.

• Retainer laserdiode (2x):

m = p(lrR 2h- +a 2 .J3h)
= 2,7.10--6 (lr.30 2.3 - +402.J3.3)= 0,017 kg

• Cilinder:

m = p(lr.h.(R 2
- r 2

))

=2,7.10--6 (lr.44.(32 2
- 282))= 0,090 kg

• Schijf:

m = p(lr.h.(R 2
- r 2

))

=2,7.10--6 (lr.7.(42 2
- 302))= 0,051 kg

• Instelplaat

m = p(lr.h.(R 2
- r 2

))

=2,7.10--6 (lr.8.(60 2
- 52 ))= 0,243 kg
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