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VOORWOORD. 

Dit verslag handelt over mijn afstudeeropdracht voor de studie technische 

natuurkunde aan de TU-Eindhoven, die ik verricht heb op het CFT van Philips. 

Ik werkte daar in de IMI (Industrial Measurement and Inspection) groep, die zich 

vooral bezig houdt met de ontwikkeling van apparatuur voor optische inspectie 

en kwaliteitscontrole bij fabricage processen. 

Gezien het vertrouwelijke karakter van mijn afstudeeropdracht, is dit verslag 

slechts een samenvatting van het echte afstudeerverslag. Mocht er eventueel 

behoefte bestaan aan meer informatie omtrent dit onderwerp, dan kan men 

terecht bij mijn begeleider, Dhr. W.D. van Amstel, C.F.T. Philips, p.a. Kastanje

laan gebouw SAQ te Eindhoven. 

Tevens wil ik bij deze gelegenheid de hele groep, en met name Peter van de Goor, 

. bedanken voor de zeer plezierige samenwerking en hulp bij het verwezenlijken 

van mijn afstudeeropdracht. 
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SAMENVATTING. 

Deze afstudeeropdracht maakt deel uit van een groter onderzoek op het Centrum 

voor Fabricage Technieken (C.F.T.) van Philips naar de technische haalbaarheid 

van een laserscanner voor Direct Imaging van Printed Circuit Boards, gebaseerd 

op het C.F.T. scannerconcept dat meestal wordt aangeduid met de 11banaan11 • 

Doel is een Direct Imaging scanner te ontwikkelen met een rechtheid beter dan 

+ 10 J.illl en een repeteerbaarheid beter dan+ 1 J.illl. 

Uit onderzoek aan de 11 rock bottorn scanner11 is gebleken dat met het bestaande 

uitvoeringsconcept van de banaan lokale rechtheidsafwijkingen van ongeveer 

+ 35 J.illl en repeteerbaarheidsfouten van ongeveer+ 8 J.illl kunnen optreden. 

Verder is theoretisch onderzocht, hoe en in welke mate, deze fouten verder 

gereduceerd kunnen worden m.b.v. een cylinderlens. Hiertoe is een analyse 

gemaakt van de diverse ontwerpparameters zoals sterkte (f-waarde), dikte en 

vergroting. Ook is de optische invloed onderzocht van diverse practische aspec

ten zoals sferische aberratie, schnittweite, gevoeligheid voor flaws, fabrikage 

toleranties en montage, en vooral de reductie van scanlijnafwiJ1ringen veroorzaakt 

door enerzijds polygoonwobbie en anderzijds banaanfouten. 

Uit het experimentele en theoretische onderzoek volgt dat met een scanner 

gebaseerd op het banaanconcept gecombineerd met optische foutenreductie 

m.b.v. een cylinderlens (f::::: 40 mm), de geometrische eisen die bij Direct Imaging 

aan de scanlijn gesteld worden, haalbaar zullen zijn. 
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1 INLEIDING. 

Op het Centrum voor Fabricage Technologie (C.F.T.) vanPhilipsis -in de groep 

Industrial Measurement and Inspeetion (I.M. I.)- voor automatische visuele 

inspectieproblemen een gepatenteerd laserscanner concept ontwikkeld. Dit 

concept onderscheidt zich t.o.v. andere laserscantechnieken door de combinatie 

van hoog oplossend vermogen, grote aftastbreedte (scanlijnlengte) en een telecen

trische (loodrechte) aftasting. Deze bijzondere combinatie van eigenschappen 

wordt verkregen m.b.v. een correctiestelsel bestaande uit twee asferisch gekromde 

cylinderspiegels. Op basis van dit concept zijn de Flairscanner voor de inspectie 

van printplaten, en de Smilescanner voor de inspectie van schaduwmaskers (een 

belangrijk onderdeel van een kleuren beeld buis) ontwikkeld. 

Sinds kort wordt een geheel nieuw en veelbelovend toepassingsgebied voor dit 

scansysteem overwoge~, nl. de toepassing van direct imaging. Direct imaging is 

de techniek om een patroon, i.p.v. via een contactbelichting, direct in een 

fotoëtsresist te schrijven (analoog de werking Vé!Jl- een laserprinter). 

Mits een extreem hoge geometrische nauwkeurigheid gegarandeerd kan worden, 

wordt het op het C.F.T. ontwikkelde scansysteem voor dit toepassingsgebied het 

meest geschikt geacht. 

Om deze reden is op het C.F.T. een project opgestart met het doel te komen tot 

de ontwikkeling van een scanner voor de direct imaging toepassing. Dit project is 

opgesplitst in twee fases, nl. een feasibility study, eindigend met een werkend 

prototype (het "bread board model"), en een definitief productontwerp van de 

scanner voor de direct imaging toepassing. 

De feasibility study bestaat uit een aantal subfasen, nl. een voorstudie, het 

ontwerp van het prototype ("bread board model") en het maken, assembleren en 

testen van dit prototype. 

De afstudeeropdracht die in dit verslag wordt beschreven bestaat uit het realise

ren van een gedeelte van de eerste subfase: de voorstudie. 

Deze afstudeeropdracht wordt uitgevoerd om o.a. inzicht te krijgen hoe ver men 

met de huidige stand van de techniek kan komen. Dit houdt in dat m.b.v. 

een eerste prototype, het "rock bottorn model", onderzocht zal worden welke 

geometrische nauwkeurigheid met de basistechniek te realiseren is. 

Het rock bottorn model is gebaseerd op de reeds bestaande Smilescanner. Deze 
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Smilescanner zal echter ingrijpend gewijzigd moeten worden voor dit onderzoek. 

Parallel aan het ontwerp van het rock bottorn model en het onderzoek naar de 

geometrische afwijkingen, zal tijdens deze afstudeeropdracht eveneens een 

theoretische analyse plaats vinden. Deze analyse heeft tot doel na te gaan wat de 

mogelijkheden zijn voor (optische) reductie van de geometrische fouten die 

inherent aan de basistechniek zijn. 

De logische aanpak va,n deze afstudeeropdracht is om eerst de Smilescanner aan 

te passen, zodat het rock bottam model opgebouwd kan worden. M.b.v. dit model 

kan dan de grootte-ordé van de geometrische afwijkingen onderzocht worden. 

Hierna zal dan een theoretische analyse gemaakt moeten worden, waarmee 

nagegaan kan worden of de dan nog resterende fouten, die inherent zijn aan de 

basistechnologie, nog verder te reduceren zijn d.m.v. optische reductie, opdat aan 

de gestelde geometrische eisen voldaan kan worden. 

Echter gezien de lange voorbereidingstijd die nodig is voordat m.b.v. het rock 

bottorn model de grootte-orde van de geometrische afwijkingen onderzocht kan 

worden, zal de theoretische analyse al tijdens deze voorbereiding gemaakt 

worden. Dit heeft als consequentie dat in de theoretische analyse uitgegaan moet 

worden van denkbeeldige geometrische afwijkingen. Het gevolg is dat de theore

tische analyse opnieuw geïnterpreteerd moet worden als uit het experimentele 

onderzoek aan het rock bottorn model bekend is wat de grootte-orde van de 

geometrische afwijkingen is. 
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2 DE LASERSCANNER. 

2.1 Inleiding. 

Op het C.F.T. vanPhilipsis enkele jaren geleden een laserscanner ontwikkeld die 

deel uitmaakt van het automatisch visueel inspectiesysteem FLAIR, voor de 

inspectie van Printed Circuit Baard's (P.C.B.'s). 

De laserscanner wordt toegepast in het subsysteem beeldacquisitie waarbij d.m.v. 

een rastergewijze aftasting van het object een optisch beeld omgezet wordt in een 

digitaal electronisch beeld. Deze toepassing dient als voorbeeld bij de beschrijving 

van de C.F.T. scanner zoals die hieronder volgt. 

2.2 De C.F. T. scanner. 

De C.F.T. scanner is schematisch weergegeven in fig. 2.1, aan de hand waarvan 

de werking wordt toegelicht. 

poly9_90n 

correctiespieg~ls-

lichtcollee tOf 

Fig. 2.1 Schematische weergave van de C.F. T. scanner. 

De laser zendt een smalle evenwijdige lichtbundel uit die wordt gefocusseerd tot 

een zeer kleine, buigingsbegrensde, (primaire) spot van minder dan 10 p;m. De 

van de primaire spot uitgaande sterk divergente bundel wordt opgevangen door 

de hoofdlens. 

De functie van de hoofdlens is om de inkomende divergente bundel om te zetten 

in een convergente bundel zodat een (secundaire) spot gevormd wordt waarmee 

de uiteindelijke aftasting van het product plaats vindt. 



In het hier beschreven voorbeeld vervult de hoofdlens de functie van een simpele 

1:1 afbeelding van de primaire spot op de secundaire spot. Om een buigingsbe

grensde herafbeelding te verkrijgen is de hoofdlens gerealiseerd met twee doublet

ten. 

De van de hoofdlens afkomstige convergente bundel valt schuin in op een zeer 

snel ronddraaiende aerostatisch gelagerde polygoonspiegel. De door de polygoon

spiegelfacetten achtereenvolgens gereflecteerde spotvormende bundels voeren, 

a.g.v. de scheve aanstraling, een kegelvormige beweging uit die, zonder verdere 

correctie, zou resulteren in een gekromde aftastbaan van de secundaire spot. 

Bij gebruik van een prismatisch polygoon is deze baan principiëel een vlakke 

kromme, die in de praktijk als een cirkel is op te vatten. (Mathematisch gezien 

behoort de curve tot de klasse van epicyclöides, ook wel de Limaçon curve van 

Pascal geheten en door ons meestal aangeduid met "Klose" curve, zie fig. 2.2). 

XI' E•cos(2Pl·D•cos(.'1'{ 
"I' Ë•S•n(2l'l·D~sfn(1') 

Fig. 2. 2 De "Klose cuMJe". 

GETEKENDE 
STAND: ~ :0 

VOSE-CURVE"" 

Omdat voor de meeste toepassingen een rechtlijnige aftasting vereist is, is een 
stelsel van twee asferisch gekromde cylindrische correctiespiegels in de stralen

gang opgenomen die de kromlijnige aftastbaan corrigeren tot een rechte aftast

baan; de scanlijn. 

De aftastspot die de printplaat treft, wordt door de kopersporen en het dragerma

teriaal gereflecteerd. De reflectie aan het dragermateriaal is echter veêl geringer 

en diffuser dan de reflectie aan het koper. Het gereflecteerde licht wordt opgevan

gen door een lichtcollector. Aan het einde van deze lichtcollector zit een fotode

tector die de opgevangen energie omzet in een electrisch mgnaal. Door nu dit 
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electrisch signaal om te zetten in een electrisch binair signaal, wordt de beeldin

formatie in een vorm gebracht die door de digitale beeldprocessor verwerkt kan 

worden. De computer kan tenslotte bepalen of de printplaat goed of fout is. 
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3 DIRECT IMAGING. 

9.1 Inleiding. 

Met direct imaging wordt een nieuwe techniek voor industriële patroongeneratie 

aangeduid. Verwacht wordt dat deze techniek op korte termijn de klassieke 

belichtingatechniek in industriële fotoëtsprocédé's, zoals bijvoorbeeld bij de 

productie van P. C.B. 's, in toenemende mate zal verdringen. 

In dit hoofdstuk zal nader ingegaan worden op de direct imaging techniek, en de 

eisen die gesteld worden aan het optiach systeem dat gebruikt zal worden voor 

direct imaging toepassingen. 

9.2 Klassieke patroongeneratie bij het foU:Jëtsproces. 

De patroongeneratie bij het fotoëtsproces die tot nu toe toegepast wordt, bestaat 

uit twee verschillende processen: 

Het eerste proces bestaat uit het vervaardigen van de tools ("artwork") en het 

tweede proces bestaat uit het, m.b.v. deze tools, vervaardigen van het uiteindelij

ke product. 

Aan de hand van het schema van fig. 3.1 zal nader ingegaan worden op het 

cu lam.naac COatT()Çl artworK behehten 0'1(Wtt\.k.elen etsen Strlf.)Oefl 

-------------------------------------------------------------- 1 

\
1 ', { \------;---;_1/---~'-~/ 
~ ~I ·~ 

~ ,Jochter~ 
~I ftlm ... laser- ontwtkk.elen 

< Jru nscarTîef lmoede<l L__' 

' ' ' 

: ~ totakanl€r • 
'--------------------------------------------------,----------------. 
------- -•>aQaZifV !----------' 

arehlel 1 tools 

Fig. 9.1 Het foU:Jët3proces. 

Het maken van het artwork vindt plaats door het gewenste patroon m.b.v. een 

lichtplotter, vaak een laserd.ru.mscanner, vast te leggen op een fotogevoelige film 

die vervolgens ontwikkeld wordt. Van deze "moeder" worden meestal nog een 

aantal kopieën gemaakt, de z.g. "dochters", die dan gebruikt worden bij het 



vervaardigen van het uiteindeliJKe product. Het vastleggen van het patroon is een 

precisie proces, en neemt een half tot een heel uur in beslag. 

Het tweede proces vindt plaats door het vacuümcontacten van het artwork op het 

basismateriaal (koperlaminaat), dat gecoat is met een fotogevoelige etsresist. 

Vervolgens wordt dit belicht met een hoge druk Hg-lamp, waarna de etsresist 

wordt ontwikkeld. 

Hierna kan het etsen plaats vinden. Als tenslotte de resterende etsresist nog 

wordt gestript, is het product in principe klaar. 

Het artwork moet regelmatig gecontroleerd worden omdat het tijdens het gebruik 

bij het -.,racuümcontacteren door stof en/ of resistdeeltjes slijt en beschadigd kan 

raken. 

Om deze controle uit te kunnen voeren zal het artwork regelmatig uit het 

productieproces genomen moeten worden. AfhankeliJK van de mate waarin het 

artwork beschadigd is, zal het gerepareerd (retoucheren) of weggegooid moeten 

worden. 

3. 3 Direct imaging techniek. 
/ 

Een alternatief voor de klassieke patroongeneratie bij het fotoëtsproces is de 

direct imaging techniek (d.i. techniek). 

Bij deze techniek wordt m.b.v. een plotter het patroon direct in de fotogevoelige 

etsresist geschreven, waardoor een gedeelte van de procesgang (film plotten, 

copiëren, vacuümcontacten, controleren en retoucheren), kan worden uitgescha

keld. Dit biedt een aantal voordelen die hieronder worden beschreven. 

-Bij de klassieke techniek wordt door de contactering en de kans op stof/resist 

deeltjes een onscherpte geïntroduceerd die bij de d.i. techniek geëlimineerd 

wordt. 

-Omdat er geen vacuümcontactering van het artwork optreedt, zal er geen 

slijtage en/of beschadiging plaatsvinden, zodat controle en eventuele retouche

ring achterwege kan blijven. 

-Bij de d.i. techniek worden geen tools meer gemaakt, met het gevolg dat het 

proces veel flexibeler is. (Niet noodzakelijk batch productie nodig om rendabel 

te zijn). Bovendien heeft het een besparing op de filmkosten tot gevolg. 

-Bij de klassieke techniek is de maatvastheid t.g.v. de filmprocessing een 

probleem. Dit probleem speelt vooral een rol bij het maken va.u printplaten die 
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opgebouwd zijn uit meerdere lagen (multilayers) en Service Mounted Techno

logy (S.M.T.) panelen, waar hoge eisen aan de maatvastheid worden gesteld. Bij 

de d.i. techniek is de maatvastheid aanzienlijk groter, zodat deze techniek beter 

geschikt is voor het vervaardigen van printplaten waarvan de maatvastheid van 

groot belang is. 

-En last but not least, de nieuw ingezette trend om Fine Line (met 

spoorbreedtes en isolatiebreedtes tot 50 J.LID.) te halen, is met de d.i. techniek te 

realiseren. Dit in tegenstelling tot de klassieke techniek, want daarbij is het 

principiële probleem dat door de dikte van de gebruikte film (artwork) en de 

belichtingswijze onscherpte geïntroduceerd wordt. 

Echter, wil de d.i. techniek een kans van slagen hebben om de klassieke techniek 

te verdringen, dan zal aan een aantal noodzakelijke voorwaarden voldaan moeten 

worden, nl.: 

-De scanner zal een flat bed scanner moeten zijn omdat printplaten, i.t.t. een 

film, niet op een drum gemonteerd kunnen worden. 

-Om een snelle techniek te ontwikkelen zal een hoge scan- en modulatiesnelheid 

nodig zijp. 

-Er moet gebruik gemaakt worden van een zware laser van een geschikte 

golflengte. 

-Er moet een hoog oplossend vermogen, en zeer hoge patroon definitie 

gerealiseerd worden. 

-Vanwege de nieuwe toepassingen is een hoge geometrische nauwkeurigheid 

vereist. 

De meest voor de handliggende realisatiewijze voor de d.i. techniek is, gezien 

bovenstaande voorwaarden, gebruik te maken van een laserscanner (men zou deze 

kunnen zien als het "industriële broertje11 van de laserprinter). 

Voor de productie van P.C.B.'s lijkt het Flair/banaan concept, met de toevoe

ging van een modulator en een andere laser, aantrekkelijk omdat dit door de 

banaan een telecentrische belichting mogelijk maakt. Ook kunnen met het 

Flair/banaan concept grotere scanlengtes op relatief eenvoudige wijze gerealiseerd 

worden. 

Ditzelfde concept lijkt ook geschikt voor een ander belangrijk toepassingsgebied, 

nl. dat van de grafische industrie. Het belangrijkste verschil tussen beide toepas

singsgebieden is dat bij de grafische industrie grotere scanformaten (::s 80 cm) 

worden geëist. Het grootste voordeel van de d.i. techniek bij deze toepassing is 
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een besparing op de filmkosten. 

Bij de inspectietoepassingen (o.a. P.C.B. inspectie) van het Flair/banaan concept 

was het niet nodig om aan zeer strenge geometrische eisen te voldoen. Om deze 

reden is er geen ervaring opgedaan met de extreem hoge geometrische eisen die de 

d.i. techniek stelt en die in de volgende paragraaf beschreven worden. Uit para

graaf 3.5 zal blijken dat men er zelfs zeker van kan zijn dat, zonder speciale 

maatregelen, met name de eisen t.a.v. de rechtheid niet gehaald zullen kunnen 

worden. 

Een van de hoofddoelstellingen van deze afstudeeropdracht is dan ook om te 
I 

onderzoeken wat de aard, de bron en de grootte-orde van de afwijkingen van de 

scanlijnrechtheid zijn. Tevens zal geanalyseerd worden of het mogelijk is om de 

scanlijnrechtheid en repeteerbaarheid te verbeteren. 

9.4 Eisen optisch systeem. 

1 Optische eisen scansysteem voor de productie van P.C.B.'s. 

-Actieve scanlijnlengte 

-Adresseer baarheid 

-Spot grootte 

-Golflengte 

-Scansnelheid 

-Geometrische eisen: 

-Absolute plaatsingsnauwkeurigheid 

-Repeteerbaarheid 

: ~ 22" (550 mm) 
: 2000 & 4000 pixels/inch 

: ~ 20 j1Jll (50%) 

: ,\ = 488 nm 

: 3200 lijnen/seconde 

Om het klassieke belichtingsprocédé te kunnen vervangen wordt geëist dat de 

belichtingstijd van een P.C.B. van 24" (standaard lengte) niet meer dan ~ 30 

seconden bedraagt. Om zo'n P.C.B. volledig te belichten moeten dus (24*4000) 

= 96000 scanlijnen in 30seconden geschreven kunnen worden. 

Omdat de geometrische eisen 2-dimensionaal zijn ( scanrichting en transport-
-

richting), heeft men dus niet alleen met de eisen voor de scanlijn te maken, 

maar ook met timingeisen. 

Uitgaande van een adresseerbaarheid van 4000 pixels/inch geeft dit een doek 

frequentie van (22*4000*4J6000/30) = 282*10 6(!) pixels/sec. De strenge 
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geometrische eisen voor de scanrichting brengen dus ook voor deze op zich al 

niet geringe doek frequentie zeer strenge timing eisen met zich mee. 

Echter tijdens dit onderzoek blijven deze timingeisen buiten beschouwing. 

2 Eisen grafische toepassing. 

In vergelijking met de P.C.B. toepassing worden voor de grafische toepassing 

andere geometrische eisen gesteld. De verschillen zijn: 

-Het scanformaat is groter, nl. 32" (~ 800 mm). 

-De absolute plaatsingsnauwkeurigheid is minder streng, nl.: + 50 J.LIIl. 

-De eisen aan de repeteerbaarheid zijn strenger en anders gedefiniëerd. 

Dit onderzoek zal zich toespitsen op de haalbaarheid van de geometrische eisen 

aan de scanner voor de P.C.B. toepassing. Echter naar aanleiding van de 

verkregen resultaten zal tevens een realistische voorspelling gegeven kunnen· 

worden over de haalbaarheid van de grafische toepassing. 

9.5 Repeteerbaarheiden rechtheidi;afwijkingen. 

In de laserscanner zoals beschreven in hoofdstuk 2, dragen verschillende bronnen 

bij tot afwijkingen in de repeteerbaarbeid en de rechtheid van de scanlijn. 

In deze paragraaf zullen deze bronnen behandeld worden, en er zal tevens aan de 

hand van twee rekenvoorbeelden een indruk gegeven worden van de grootte-orde 

van de afwijkingen die men mag verwachten. 

Repeteerbaarheid. 

Bronnen die bijdragen tot een afwijking in de repeteerbaarheid zijn: 

1 Wobble. 

Hierbij onderscheidt men: 

-Aswobble, die ontstaat als het polygoon scheef op de as is gemonteerd, 

onbalans van de as, en -doordat het polygoon draait op een luchtlager

i w wirl van de as in de lagerspleet. 

-Facet wobble, die onstaat door de variatie in de piramidehoek van het 

polygoon (maakfouten). 
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2 Random afwijkingen. 

Deze kunnen veroorzaakt worden door: 

-Trillingen die geïnduceerd worden door de onbalans van het roterende 

polygoon. 

-Trillingen die van uitwendige aard zijn. 

-Laser pointing (in)stabillity, die een gevolg is van met name thermische 

gevoeligheid van de lasertrilholte. 

-Windage, die ontstaat doordat het polygoon snel rond draait, met het 

gevolg dat de lucht rond het polygoon in beweging is; hierdoor treden 

gradiënten op die zeer kleine bundeldeflecties tot gevolg hebben, maar 

door de lange optische weglengte toch leiden tot J.LID.'S spotverplaatsing. 

Aan de hand van onderstaand rekenvoorbeeld zal een indruk gegeven worden hoe 

afwijkingen in de repeteerbaarheid ontstaan, en wat de gevoeligheid is. 

Stel dat de variatie in de piramidehoek van het polygoon 1" (bgsec.) bedraagt. 

Dit heeft tot gevolg dat scanlijnen afkomstig van de verschillende facetten niet 

samenvallen, zie fig. 3.2. 

/ 

,. 

l ,, 

\ 
~,' 

Fig. 3.2 Polygoonwobble. 

Hierbij moet men bedenken dat deze figuur een schematische weergave is van het 

zijaanzicht van de laserscanner (fig. 2.1). Door de spiegeling geeft dit een optische 

afwijking van 2". Omdat de optische weglengte van het polygoon tot de scanlijn 

890 mm bedraagt, geeft dit een repeteerbaarheidsfout van: 

ó.a = 2a.890 = 8.9 J.illl· 
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Scanlijnrechtheid. 

Van de effecten die bijdragen tot afwijkingen in de scanlijnrechtheid onderschei

den we twee catagorieën, nl. lokale afwijkingen en globale afwijkingen. 

Onder lokale afwijkingen worden afwijkingen verstaan die slechts over een 

bepaald gedeelte van de scanlijn optreden. Deze kunnen veroorzaakt worden door: 

-Fouten in de bewerking van de mal, onvlakhedenfbobbels. 

-Golvingen in de substratenflintspiegels. 

-Opspan- en fixatie fouten. 

Globale afwijkingen zijn afwijkingen die optreden over de gehele scanlengte. Deze 

kunnen veroorzaakt worden door: 

-Onjuiste afstand tussen de correctiespiegels. 

-Mwijkingen van de positie en/ of diameter van het polygoon. 

-Het niet evenwijdig zijn van de correctiespiegels. 

/ 
-Uitrichtfouten, b.v. doordat het polygoon (of de aanstraling daarvan) 

niet onder de juiste hoek in de scanner staat opgesteld. 

Het volgende voorbeeld geeft een indruk hoe b.v. stofdeeltjes of braam een lokale 

afwijking in de scanlijnrechtheid kunnen veroorzaken, en wat de gevoeligheid 
daarvoor is. 

' I 

' I 

braam van 0.0 1 rrm geeft 

een hoek van 40" 

Fig. 9. 9 Rechtheidafwijking t.g.v. banaan fout. 
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Stel dat tussen de eerste correctiespiegel en de mal een haartje of een braam zit 

met een doorsnede van 0.01 mm. Dit zorgt er voor dat de spiegellokaal een hoek 

van ongeveer 40" met de mal maakt, zie fig. 3.3. 

Omdat de optische weglengte van de eerste correctiespiegel tot de scanlijn 

ongeveer 350 mm is, geeft dit een afwijking in de scanlijnrechtheid van: 

IJ.. a= 2 * 40" * 350 mm ~ 140 J.Clll· 

9.6 Verbetering van de repeteerbaarheiden verkleinen rechtheid3afwijkingen. 

Uit eerdere ervaringen met het maken van polygonen, volgt dat als men een 

polygoon met de grootst mogelijke precisie, en met de meest geavanceerde 

apparatuur maakt, de variatie in de piramidehoek tenminste 1" bedraagt. Uit de 

vorige paragraaf volgt dat dit zou leiden tot een repeteerbaarheid van tenminste 

9 J.Clll. Dit is ongeveer 8 maal de maximaal toegestane waarde. Ook volgt uit die 

paragraaf dat een lokale spacing van 10 J.CIIl tussen de correctiespiegel en de mal 

leidt tot een afwijking van de rechtheid die 14 maal de toegestane afwiJ"king is. 

Uit het bovenstaande zal duidelijk zijn dat de geometrische eisen zoals die gesteld 

zijn in paragraaf 3.4 zeer streng zijn. Het is dan ook te verwachten dat zonder 

extra maatregelen niet aan de eisen voldaan kan worden. 

Een bekende methode voor optische reductie van scanlijnafwijkingen, is het 

toevoegen van een cylinderlens aan het optische systeem. Op deze wijze kan een 

verbetering van de repeteerbaarheid, en een verkleining van de rechtheidafwij

kingen worden verkregen. 

In het eerste voorbeeld van de vorige paragraaf is berekend dat als de variatie in 

de piramidehoek 1" bedraagt, dit een polygoonwobbie van 8.9 J.CIIl tot gevolg 

heeft. Wordt er nu een cylinderlens met b.v. f = 40 mm in het optische systeem 

geplaatst, en biedt men het polygoon in het zijaanzicht gezien een evenwijdige 

bundel aan, dan zal de afwijking t.g.v. de variatie van de piramidehoek nog 

slechts 2* a*f ~ 0.4 J.CIIl bedragen, zie fig. 3.4. 
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Fig. 9.4 Reductie polygoonwobble. 

Op eenzelfde wijze is aan te tonen dat de cylinderlens ook een ·reductie van de 

rechtheidafwijkingen t.g.v. een lokaal verdraaide correctiespiegel tot gevolg heeft. 

Wordt er niet een evenwijdige bundel, maar een bundel die gefocusseerd is op het 

polygoon aangeboden, dan krijgt men zelfs een oneindige rèductie van de poly-

goonwobble, zie fig. 3.5. 

R ·-----,-
' 

1" 

Fig. 9. 5 Oneindige reductie. 
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Ook zal de afwiJlring t.g.v. de lokaal verdraaide correctiespiegel nog steeds 

gereduceerd worden, maar deze reductie is dan niet oneindig. 
Wordt de aangeboden bundel echter niet op het polygoon, maar op een correctie-

spiegel gefocusseerd, dan kan men een oneindige reductie van de afwijking t.g.v. 

deze correctiespiegel bereiken, maar is de reductie van de polygoonwobble niet 

meer oneindig. 

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat door het toevoegen van een 

cylinderlens aan het optische systeem de repeteerbaarheid verbeterd kan worden, 

en dat de rechtheidafwijkingen verkleind kunnen worden. De reductie voor de 

diverse foutbronnen is afhankelijk van waar de aangeboden bundel wordt gefocus

seerd, en de f-waarde van de cylinderlens. Hieruit volgt dat er een ontwerp/ opti-

malisatie probleem is. 



4 THEORETISCHE ANALYSE . 

.f.1 Inleiding. 

In hoofdstuk 3 is aangetoond dat door het toevoegen van een cylinderlens een 

verdere verbetering van de repeteerbaarheid, en een verkleining van de rechtheid

afwijkingen verkregen kan worden. 

In dit hoofdstuk zal geanalyseerd worden wat de ontwerpmogelijkheden zijn. De 

te variëren parameters hierbij zijn de voorwerpsafstand ( · de afstand van het 

punt waar de aangeboden bundel gefocusseerd is tot aan de cylin'derlens), en de 

f-waarde van de lens (zie paragraaf 3.6). 

Andere (lens )parameters die bij deze analyse betrokken zullen worden zijn: de 

vorm van de cylinderlens, en de dikte van de lens. Doel is om aan de hand van 

deze analyse een zo gunstig mogelijk ontwerp van de cylinderlens te kiezen, 

waarbij tevens rekening gehouden zal moeten worden met practische aspecten 

zoals de schnittweite, gevoeligheid voor flaws, en de maakbaarheid . 

.f.2 Vorm van de cylinderlens. 

Met het oog op de maakbaarheid van de cylinderlens, en vanwege de zeer strenge 

toleranties (zie later), gaat de voorkeur uit naar een planoconvexe vorm. De 

vraag is echter of het qua aberraties geoorloofd is om een planoconvexe vorm te 

gebruiken. 

Bekend is dat als een evenwijdige bundel ( v = oneindig) wordt aangeboden, de 

sferische aberratie (s.a) minimaal is als de shape factor van de lens 0.4 (asyme

trische bikonvexe lens, zie ref. (2]) is. Hieruit volgt dus dat voor een planoconvexe 

cylinderlens (shape factor is 1.0) de s.a. minimaal is als er een convergente bundel 

(virtueel voorwerp) wordt aangeboden. 

Echter uit de voorgaande voorbeelden, en de tactische analyse die nog volgt (zie 

paragraaf 4.3), volgt dat de voorkeur voor onze toepassing uitgaat naar een 

divergente bundel {reëel voorwerp). Dit heeft dus tot gevolg dat de s.a. van de 

planoconvexe cylinderlens bij de d.i. toepassing (v > 250 mm) niet minimaal zal 

zijn. 

Omdat de te kiezen cylinderlens net buiten het gietstuk aan het optische systeem 

wordt toegevoegd, kan de afstand van de cylinderlens tot aan de scanlijn maxi

maal 50 mm bedragen. Op grond hiervan, en het feit dat de voorwerpsafstand 

groter dan 250 mm zal bedragen {zie later), is een eerste reële schatting van de 
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f-waarde van de te kiezen cylinderlens f = 40 mm. Deze waarde zal dan ook 

gebruikt worden om het gedrag van de s.a. te onderzoeken. 

Voor de d.i. toepassing geldt: f/D = 40, zodat de vereiste numerieke apertuur 

(n.a.) bij deze toepassing n.a.(= sin0/2)::: 0.013. Bekend is dat de s.a. evenredig 

is met de vierde macht van de n.a. Om een ruime marge te creëren wordt in de 

onderstaande analyse gerekend met een n.a. van 0.0221, 0.0241 en 0.0261. 

Tevens wordt _in deze analyse de invloed van de dikte van de cylinderlens op de 

s.a. nagegaan. Beken4 is dat een planoconvexe lens een negatieve longitudinale 

sferische aberratie (l.s.a.) vertoont. Een planplaat levert een positieve bijdrage 
I 

tot de l.s.a. Omdat het dikker maken van een planoconvexe lens op te vatten is 

als het toevoegen van een planplaat, wordt dus verwacht dat de dikte een 

positieve invloed heeft op de s.a. 

In fig. 4.1 is de transversale sferische aberratie (t.s.a.) in de circle of least confu

sion als functie van v weergegeven bij verschillende n.a., en diktes. -De bereke

ningen zijn gemaakt m.b.v. het computerprogramma Kidger. 
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Fig. 4.1 t.s.a. in circle of least confusion. 

Uit de figuur volgt dat de s.a. kleiner is dan 0.3 JID1 als v > 250 mm en 

n.a. < 0.0261, zodat geconcludeerd kan worden dat de spot voor de d.i. toepas

sing, ondanks de niet ideale planoconvexe vorm, toch buigingsbegrensd is. 

Zoals verwacht heeft de dikte van de cylinderlens een positieve invloed op de s.a. 

Twee andere redenen die pleiten voor een zo dik mogelijke lens zijn: Een dikke 

lens is makkelijker te maken, en de lens wordt stijver, zodat deze minder zal 
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doorbuigen. 

Echter de dikte van de lens heeft een negatieve invloed op de schnittweite ( = de 

afstand van de achterkant van de lens tot aan het paraxiale beeldvlak, zie fig. 

4.2). 

V 

Fig. 4.2 Schnittweite s' 

~ 
d 

parax1ale 

beeldvlak 

I 

I 

schn1ttweite s · 1 

In fig. 4.3 is voor een f = 40 lens de schnittweite als functie van de dikte van de 

lens weergegeven bij verschillende voorwerpsafstanden. 
40 

35 

30 
- V = 250rrrn 

25 

~ 20 ----- V = 500mm 

"' 15 
= 

10 --- V = 
5 

OI 
-5 

0 10 20 30 40 50 60 70 

d (rrm) 

Fig. 4. 3 Schnittweite aLs functie van de dikte van de lens. 

Uit deze figuur volgt dat bij grote dikte (~ 70 mm), de schnittweite zelfs negatief 

wordt. Dit houdt in dat het paraxiale beeldvlak in de lens ligt. 

In het vervolg zal voorlopig een dikte van 15 à 20 mm worden verondersteld, 

zodat de schnittweite tenminste 25 mm bedraagt. 
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4.3 Tactische analyse. 

4.3.1 Inleiding. 

Uit paragraaf 4.2 volgt dat er gelukkig een grote ontwerpvrijheid voor de voor

werpsafstand bestaat. In deze paragraaf zal geanalyseerd worden in welke mate 

een cylinderlens corrigeert voor enerzijds polygoonwobble, en anderzijds voor de 

afwijkingen van de scanlijnrechtheid t.g.v. fouten in de banaan, als functie van v. 

Tevens zal de f-waarde van de cylinderlens gevariëerd worden. 

4.3.! Reductie van polygoonwobble. 

polygoonfacet(ten) 

I 
I 

a: 

V 

Fig. 4.4 Polygoonwobble. 

-

cyl. :ens 

i'- -I 

/ 
/ 

/ 

b 

Voor een eerste orde benadering van de afwijking !la t.g.v. polygoonwobbie 

geldt: 
!la= 2.a.(v - L).M (1) 

Waarin M de vergrotingsfverkleinings faktor is, en M =%zodat: 

b L 
!la= 2.a.(v- L).v = 2.a.b.(1- v-) (2) 

Mb 
1 1 1 1 hi . . . V. r=o+v VOgt erwt: 

!la= 2. a.v.f_(1 _ ~) 
V - f V 

(3) 

V oor het polygoon is gegeven dat L ~ 850 mm, zodat tl ~ als functie van v 

bepaald kan worden bij gegeven f. Dit is weergegeven in fig. 4.5. 
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Fig. 4.5 AfwiJking t.g.v. polygoonwobble. 

~ = 60 l 

= 50 

= 40 

f = 30 

f = 20 

Uit deze figuur volgt dat als de laserbundel precies op het polygoon is gefocus

seerd, er geen afwijking is t.g.v. polygoonwobbie (oneindige reductie, zie ook 

hoofdstuk 3). Ook blijkt dat bij toenemende f de reductie afneemt. 

..j.. 9. 9 Verbetering rechtheid t.g.v. banaan fouten. 

De te gebruiken banaan bestaat uit twee correctiespiegels. Uit formule (3) volgt 

dat voor één spiegel afzonderlijk geldt: 

D.a = 2. a.v.f.(l _ ~) 
V - f V 

(4) 

Gegeven voor de eerste correctiespiegel: L ~ 290 mm, en voor de tweede correctie

spiegel: L ~ 150 mm. In fig. 4.6 is D.~ als functie van v weergegeven voor de 2 
'7' 

afzonderlijke spiegels. ..:}.. 
'V 
~o.; 

..4 • 
. ( 

jo."' 

~ ~ .. !> 

O.t 

---- V ( 11'1\1'\) 

-
Fig. 4. 6 AfwiJking van de afzonderlijke baM.arupiegels. 
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Ook hier volgt dat als de aangeboden bundel precies gefocusseerd is op één van de 

spiegels, er een oneindige reductie plaats vindt van de fout die optreedt t.g.v. het 

verdraaid zijn van de betreffende spiegel. 

In het 'worst case' geval zullen de afwijkingen van de scanlijnrechtheid t.g.v. de 

twee correctiespiegels optellen. De afwijking is dan gelijk aan de som van de 

absolute waarden voor beide spiegels, zodat geldt: 

I 

Deze 'worst case' afwijking is in fig. 4. 7 weergegeven. 
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Fig. 4. 7 Worst case afwijking van de banaarupiegels. 

(5) 

= 60 

= 50 

= 40 

= 30 

= 20 

Uit deze figuur volgt dat als de laserbundel vrijwel op de eerste correctiespiegel is 

gefocusseerd, de afwijking van de scanlijnrechtheid t.g.v. de verdraaide spiegels 

minimaal is. Ook volgt dat bij sterkere f deze afwijking afneemt. 

-/.-/ Geooeligheid voor jlaTDS. 

Flaws zijn putjes, krasjes, blaasjes, stofdeeltjes etc. die op of in de cylinderlens 

aanwezig zijn. Deze flaws zullen (t g.v. verstrooiing of buiging) een negatieve 

invloed hebben op de spotintensiteit. Om de invloed van de ontwerpparameters 

op de gevoeligheid voor fla ws na te gaan is het van belang om de verhouding 

tussen het oppervlak van de flaws en het bundeloppervlak waar de flaws aanwezig 

zijn te weten. Om de invloed van flaws zo klein mogelijk te maken zal het 

bundeloppervlak ter plaatse van de flaws dan zo groot mogelijk moeten zijn. 
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Het bundeloppervlak wordt bepaald door de bundeldiameters in het zij- en 

vooraanzicht te berekenen. Uitgaande van een golflengte van 500 nm, {3 klein 

zodat tan {3 = {3, en een spot diameter van ~ 20 J.LII1 kunnen de bundeldiameters 

op de twee correctiespiegels, het polygoon en de cylinderlens berekend worden. 

diens 
d pol 

J l 
(3 

~----------~V ____________ ~; i b 

Fig. 4. 8 Zijaanzicht. / 

In het zijaanzicht geldt: 

4-\ 4-\ 
d ( 2) = -;;;u- dus /3 = m- zie appendix A. 

spot e- 'Trf-1 1r spot( e-2) 

Uit fig. 4.8 volgt: 

diens zodat 4-\b e = diens= 4-\.È.. 1 
2 tan/3 = /3 = o-- diens= 7rdspot(e-2) en v 7r v dspot(e-) 

Buiten de Raleigh Range geldt: 4-\ b 1 d(z)( _2) = e.L = -.-.::.--.1 
e 7r v uspot 

Waarin d(z) de diameter als functie van vis, zie appendix A, zodat volgt dat: 

{3. b.L = 0.0159. b · L 
V V (6J 

Combinatie van } = ~ + ~ en ( 4) geeft tenslotte: 

d(z) = 0.0159.v 
1~\ {7) 
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Fig. 4.9 Vooraanzicht. 

In het vooraanzicht geldt: 

24 d1' = a.40 = ~.40 = 1.079 mm. ens o::~u 

24 
rl.!.e . 1 = a{890- 705) = ~.(890- 705) = 4.99 mm. 
~ Spiege O::IU 

24 d1'e . 1 = a{890- 560) = ~.(890- 560) = 8.90 mm. Spiege O::IU 

d' 1 = breedte van facet = 23.83 mm. po ygoon 
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t 
---:---t 
d'spot 

In fig. 4.10 zijn de bundeloppervlakken op de diverse onderdelen weergegeven. 

Opgemerkt dient te worden dat een geometrische benadering gebruikt is, en dat 

in werkelijkheid het bundeloppervlak nooit gelijk a.&n nul kan worden, omdat dit 

door buigingsverschijnselen eindig is (zie appendix A). 
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Fig. 4.10 Bundeloppervlakken op de diverse onderdelen. 

4.5 Keuze cylinderlens. 

In deze paragraaf zal op grond van de resultaten uit de voorgaande paragrafen 

een keuze gemaakt worden voor de cylinderlens die uiteindelijk aan htt optisrh 

systeem wordt toegevoegd. De vorm van de lens is een planoconvexe cylinderlens, 

met een dikte van 15 à 20 mm (zie paragraaf 4.2). 

De f-waarde van de lens is niet eenduidig te bepalen. Enerzijds wil men een 

kleine f-waarde (geeft de grootste reductie voor polygoonwobbie en fouten in de 

banaan), en anderzijds wil men een zo groot mogelijkef-waarde (geeft de kleinste 

invloed van flaws, en geeft de grootste schnittweite). 

Ook de voorwerpsafstand is niet eenduidig te bepalen. Enerzijds wil men focusse

ren op één van de correctiespiegels, of het polygoon (geeft voor het betreffende 

onderdeel de grootste reductie), en anderzijds wil men juist niet focusseren op één 
van deze onderdelen, omdat dan de invloed van flaws het grootst is. 

Gekozen is uiteindelijk voor een voorwerpsafstand van v = 450 mm (ongeveer 

halverwege de banaan en het polygoon), en een f-waarde van 50 mm. 

Uit bovenstaande afweging van de keuze van de cylinderlens zal duidelij'k zijn dat 

het niet mogelijk is de 'ideale lens' te kiezen zolang niet bekend is hoe groot de 

verschillende foutenbronnen zijn. 

Als meer bekend is over waar de afwijkingen vandaan komen, en hoe groot deze 

zijn, kan misschien beter voor een iets andere configuratie gekozen worden. De 

analyse zoals in dit hoofdstuk beschreven zal daarbij een handig hulpmiddel zijn. 
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4- 6 Ontwerp & toleranties cylinderlens. 

In principe is de constructietekening van de cylinderlens nu volledig bepaald 

maar moeten de maaktoleranties nog opgesteld worden. 

De toleranties die zeer kritisch komen, zijn: De kwaliteit van het glas, de polijst 

kwaliteit, de rechtheid van de hartlijn van de cylinder, en de vlakheid van de 

platte zijde. 

In overleg met de fabrikant van de cylinderlens zijn de glaskwaliteit, en de 

polijstkwaliteit opgesteld. 

De tolerantie voor de glaskwaliteit is uitgedrukt in een dichtheid van flaws met 

een maximale afmeting. Omdat de bundeldoorsnede op de cylinderlens erg klein 

is (zie paragraaf 4.5), en omdat de tolerantie zeer streng is, is de kans dat in het 

deel van de lens waar de bundel terecht komt flaws aanwezig zijn nihil. 

De tolerantie voor de polijstkwaliteit is de strengste tolerantie die gesteld kan 

worden. Ook hier wordt verwacht dat de verandering van de spotkwaliteit t.g.v. 

- /het polijsten nihil is. Voor een uitvoeriger beschrijving van de bovenstaande 

toleranties wordt verwezen naar ref.[4]. 

In paragraaf 3.4 is de eis gesteld dat de afwijking van de scanlijnrechtheid 

maximaal + 10 J1IIl mag bedragen. We stellen dat + 5 J1IIl veroorzaakt mag 

worden door het polygoon en de banaan, en dat + 5 J1IIl veroorzaakt mag worden 

door de maaktoleranties van de cylinderlens. Deze laatste + 5 J1IIl wordt opge

splitst in + 2.5 J1IIl t.g.v. de tolerantie die gesteld wordt aan de vlakheid van de 

platte zijde, en + 2.5 J1IIl t.g.v. de tolerantie die gesteld wordt aan de rechtheid 

van de hartlijn van de cylinder. 

TILT. 

Als er variatie is in de vlakheid van de platte zijde, dan is dit alsof op de plaatsen 

van de variatie de cylinderlens is verdraaid over een hoek a ( tilted lens, zie figuur 

4.11). 
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I , 

"- -
Fig. 4.11 Tilted lens is toevoegen prisma. 

------

Voor een eerste orde benadering van de afwijking t.g.v. een tilted lens, kan men 

een tilted lens opvatten als de oorspronkelijke niet verdraaide lens met er aan 

toegevoegd een prisma met hoek a, zie fig. 4.11. 

In fig. 4.12 is zo'n prisma met stralengang vergroot weergegeven. 

V 

81 
n1 

pr1sma 

Fig. 4.12 Toevoegen prisma. 

Voor een willekeurige straal die op het prisma komt geldt: 

Voor n 1 = 1.5, n2 = 1 {lucht) en a klein volgt: 

{3 = a- e2 = -t a 

{3~ tan{3 = ~ 

ex 

e 6 

(8) 

(9) 
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Waarin !la de afwijking van de scanlijnrechtheid is, en b de beeldpuntsafstand. 

(9) combineren met } = ~ + fJ geeft tenslotte: 

A .1 v.f 
ua=~.a-~ 

V - L 
(10) 

In fig. 4.13 is de afwiJKing per boogseconde als functie van de voorwerpsarstand v 

bij verschillende f-waarden weergegeven. 
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Fig. 4.13 Afwijking t.g.v. tiltedlens. 

f=60 

- f=50 

----- f=40 

-·- f=30 

---- f=20 

Uit de figuur volgt dat bij toenemende f de afwijking per boogseconde toeneemt, 

en dat bij toenemende v de afwijking per boogseconde eerst snel afneemt, en 

daarna geleidelijk naar een limietwaarde gaat. Uit formule (10) volgt: 

li m t.a. v · f f = -t.a.f , met a in radialen 
V-

V --+ w 
(11) 

Bovendien volgt uit de figuur dat bij f = 50 mm en v = 450 mm de afwijking 

t.g.v. de tilted lens $ 2.5 J.LID. is als a$ 2.5 / 0.14 ~ 17 boogseconden ( ~ 100 J.LID. op 

1 m). 
De tolerantie aan de vlakheid van de platte zijde van de cylinderlens wordt op 5 

J.LID./100 mm gesteld. 
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DE CENTRA TIE. 

Als de hartlijn van de cylinder plaatselijk niet recht is, is dat alsof de lens op die 

plaats gedecentreerd is, zie fig. 4.14. 

IJL __ 
lS 

~ ·~·~• ·IP.f~r.F:f 1 r,oerrJ ··:.r1c; 

V 

------------~--~b~--~ 

I lens 

------------ ·;--==========~:3~-------y- ·::.: --------1-
opt. -----;--------+~___::::::::;:~*~-J-"~-__4~e 
as ~; ~----------~ld 

f : : 

/ 
V b : 

Fig .. (14 Decentratie cylinderlens. 

Voor een eerste orde benadering van de afwijking van de scanlijnrechtheid t.g.v. 

variatie in de decentratie van de cylinderlens, wordt de lens als een dunne lens 

beschouwd. 

Uit fig 4.14 volgt: 

e + L L 
tane = -o- = b - f 

ó.e = e + L 

Uit (12) volgt: 

L.b = (e + L).(b- f) dus L = e(b { f) 

(13), (14) en t = ~ + ~ combineren geeft tenslotte: 

f 
ó.e = e.(1 + v=-r) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 
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In fig. 4.15 is de afwijking van de scanlijnrechtheid per decentratie eenheid van 

de lens, ~~ als functie van de voorwerpsafstand weergegeven bij verschillende 

f-waarden. J.oo 1 
) 

~!.60 jl \ 
\ I 

\ 
2.20 \ 

\ 
Cl) I \ 

'-.I 1.80 • \ 

\ \ 

1.00 L.....-o..~ .......... ~~......._._~~ ........... ~~ ............. ~...........J 

60 140 220 300 380 460 

v (mm) 

Fig. 4.15 Afwijking t.g.v. decentratie cylinderlens. 

:. ,;o 

f=-10 

f-=20 

Uit de figuur volgt dat bij toenemende f 9.e afwijking toeneemt, en dat bij 

toenemende v de afwijking eerst snel afneemt, en vervolgens geleidelijk naar een 

limietwaarde gaat. 

Deze limietwaarde volgt uit (15), en is: 

lim ~~ = lim (1 +V ~ f) = 1 
v-+ rn v-+ rn 

(16) 

Waaruit volgt dat ~e altijd minstens de decentratie eis. 

Bovendien volgt uit de figuur dat bij f = 50 mm en v = 450 mm de afwijking 

t.g.v. een gedecentreerde lens < 2.5 J.m is, als de decentratie 

e ~ 2.5 / 1.15 ::l 2.5 p.m bedraagt. 
Door nu de tolerantie aan de rechtheid van de hartlijn van de cylinder gelijk aan 

2.5 1-Lffi/100 mm te stellen, wordt verwacht dat de afwijking van de scanlijnrecht

heid t.g.v. deze tolerantie altijd kleiner dan 2.5 J.m zal zijn. 
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5 METING & VERBETERING VAN DE RECHTHEID. 

5.1 Inleiding. 

Om te kunnen meten of de scanner met toevoeging van een cylinderlens aan de 

gestelde eisen voldoet, wordt er een meetopstelling ontwikkeld die dwars op de 

scanrichting een rechtheid van + 10 p.rn, en een repeteerbaarheid van + 1 J1.IIl kan 

meten. Bovendien moet met deze meetopstelJ,ing nagegaan kunnen worden of aan 
de timing eisen voldaan wordt. 

Omdat deze opstelling nog niet klaar is, en omdat deze niet interactief is, is ook 

een "simpele" rechtheids-meetopstelling ontwikkeld om de afwiJlringen t.g.v. de 

basistechniek te onderzoeken. Deze meetopstelling is echter alleen bruikbaar voor 
het rock bottorn model. 

5.2 Meetmethode bij het rock bottom modeL 

Het principe is gebaseerd op een mechanische rechtgeleiding die simpel en goed is 

om afwiJlringen van 0.1 mm - 0.01 mm te meten. T.o.v. deze rechtgeleiding 

wordt het hart van de spot op verschillende plaatsen op de scanlijn bepaald. Dit 

wordt gedaan door een Position Sensitive Detector (P.S.D) in focus te plaatsen, 
zie fig. 5.1. 

Fig. 5.1 Meting van de rechtheid bij rock bottorn modeL 
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De P.S.D. is een plaats gevoelige detector, waarvan de werking hieronder beschre

ven wordt. 

Een lichtbundel creëert in het intrinsieke halfgeleidermateriaal gaten en electro

nen, zie fig. 5.2. 

-----L---r," A 
-I .- L -

Fig. 5.2 Werking van de P.S.D. 

Door de aangelegde sperspanning zullen de gaten naar de P~aag en de electronen 

naar de N~aag getrokken worden. De P~aag kan beschouwd iV-orden als een 

homogene weerstandslaag. Op de uiteinden van de P~aag worden twee electro

den geplaatst. Als er licht op de P.S.D. terecht komt, zullen er twee stromen 

gaan lopen die afhankelijk zijn van de plaats van inval: 

V at = V a2 zodat: lat * (L -X) * P = la2 * (L + X) * P 

dus X = L * (lat - la2) 
lat + la2 

(1) 

Door nu de twee stroompjes lat en la2 te meten, kan de positie van de spot op de 

detector bepaald worden. Bij deze detectiemethode dient rekening te worden 

gehouden dat de golflengte goed gekozen is. Een te grote golflengte zou te ver 

kunnen doordringen in de detector, en niet genoeg gaten en electronen kunnen 

vrij maken in de intrinsieke laag. Ook een te korte golflengte is funest. Omdat er 

bij deze opstelling met rood licht gewerkt wordt, is er gekozen voor een P .S.D. 

die speciaal gevoelig is voor deze golflengte (633 nm). Voor een uitgebreide 

beschrijving van de P.S.D. zie ref[5]. 

Het voordeel van het gebruik van de P.S.D. is dat de P.S.D. niet verplaatst hoeft 

te worden om het hart \tà't.t de spot te bepalen, zodat één volledige rechtheidsme

ting ongeveer een half uur duurt. 

J 
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Echter, aan het gebruik van een P.S.D. zit ook een nadeel, nl. dat de P.S.D. het 

zwaartepunt van de spot meet. Dit kan tot gevolg hebben dat b.v. bij aanwezig

heid van een waas rond de spot, de gemeten positie niet overeenkomt met het 

hart van de spot (het hart van de spot valt dan niet samen met het zwaartepunt). 

Om te checken of het geoorloofd is om de P .S.D. methode te gebruiken, zijn 

controlemetingen gedaan m.b.v. een scheermes en een fotocel. Het scheermes, dat 

in focus staat, wordt zo verplaatst dat 50% van de spotenergie op de fotocel 

terecht komt. 

De rechtheid van de scanlijn wordt weergegeven door de positie van het hart van 

de spot uit te zetten tegen de verplaatsing in de scanrichting. 

Omdat de rechtgeleiding bestaat uit twee stangen, worden meetfouten (m.n. 

omdat de stangen in het midden zullen doorbuigen) geïntroduceerd die, bij een 

verkeerde interpretatie, opgevat kunnen worden als globale afwijkingen (zie 

hoofdstuk 3) van de scanlijnrechtheid. Om deze reden is de meetnauwkeurigheid 

van globale afwijkingen (die veroorzaakt worden door uitrichtfouten) + 100 J.LI!l· 
/' 

In dit hoofdstuk zijn echter alleen afwiJKingen die onstaan door banaanfouten van 

belang. Dit zijn lokale afwiJKingen, en om die te meten is het meetsysteem wel 

geschikt. De meetnauwkeurigheid van de lokale afwijkingen is + 10 J.LI!l· 

5. 9 Resultaten. 

In fig. 5.3 is de scanlijnrechtheid weergegeven zoals gemeten nadat de scanner 

was opgebouwd en geoptimaliseerd. 
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Fig. 5.9 Rechtheidafwijkingen no.dat de scanner i! opgebouwd. 
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De rechtheid is zowel met de P .S.D. als met het scheermes gemeten. Binnen de 

meetnauwkeurigheid komen de resultaten van beide metingen overeen. N.a.v. 

deze meting is besloten om de rechtheid vanaf nu alleen nog met de P.S.D. te 

meten. 

Ook is de reproduceerbaarheid van de metingen nagegaan. Gebleken is dat binnen 

de meetnauwkeurigheid de metingen reproduceerbaar zijn. 

Uit figuur 5.3 volgt dat de lokale afwijkingen ~ 65 p.m. zijn geworden. 

Ook is nog gekeken naar de globale afwijkingen. Dit is gedaan door de rechtgelei

ding van het meetsysteem t.o.v. een vlakke steen te bepalen. Er is gevonden dat 

de rechtheidafwijking van de stangen t.o.v. de steen 80 p.m. bedraagt. Het is 

echter nog niet duidelijk of de gevonden waarde veroorzaakt wordt door het niet 

recht zijn van de stangen, of door het niet vlak zijn van de steen, of een combina

tie van beiden. Om deze reden kan alleen gezegd worden dat de globale afwijkin

gen kleiner dan 65 p.m. zijn (als de steen niet vlak is, gunstigste geval), of kleiner 

dan 65 p.m. + 80 J.ClD. = 145 p.m. (als de steen wel vlak is, ongunstigste geval). 

5 . ./. Metingen van de spotkwaliteit. 

Omdat in het optisch systeem gebruik gemaakt wordt van twee cylindrische 

correctiespiegels, is de scanner anamorfotisch (optisch systeem in twee aanzichten 

verschillend, zie hoofdstuk 2). Dit heeft tot gevolg dat de spotkwaliteit in twee 

richtingen gemeten moet worden. De spotkwaliteit wordt bepaald door het 

spotprofiel in de scanrichting en loodrecht op de scanrichting (de transportrich

ting) te meten. 

Dit is gedaan m.b.v. een scheermes dat in het focus is geplaatst. Het signaal dat 

dan verkregen wordt is de edge responsie. Dit is de convolutieïntegraal van het 

vermogensprofiel en een stapsignaal. Het intensiteitsprotiel is de afgeleide van de 

edge responsie, zie ref.[3]. 

De spotmaat kan nu op oneindig veel manieren gedefiniëerd worden. De door ons 

gebruikte spotmaat is de maat die ligt tussen 25% en 75% van de edge responsie. 

Dit komt ongeveer overeen met de 50% maat van het intensiteitsprofiel, en ook 

ongeveer met de 50% maat van het vermogensprofiel. 
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A spotkwaliteit in de scanrichting. 

De spotmaat (dscan so%) in de scanrichting kan berekend worden door de 
scansnelheid en de edge responsie te bepalen, zie fig. 5.4. 

sr.:LO.t 

I I 

~> 
d(50%) 

transportrrchtrng 

~canrichtrng 
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Fig. 5 . ..{. Meting spotkwaliteit in de scanrichting. 

B spotkwaliteit in de transportrichting. 

~ 

t 1 

Om de spotmaat in de transportrichting te bepalen zijn verschillende scans 

nodig die van hetzelfde polygoonfacet afkomstig zijn. Door het scheermes te 

verplaatsen in de transportrichting en deze verplaatsing met een tesa-taster te 

meten, kan de spotmaat in de transportrichting (dtransport so%) bepaald worden 
zie fig. 5.5. 
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· Fig. 5.5 Meting spotkwaliteit in de transportrichting. 
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Tijdens deze metingen is gebleken dat er over de hele scanlijn een waas rond de 

gevormde spot aanwezig was. N.a.v. deze waarneming hebben we een nieuwe 

definitie voor de spotmaat opgesteld, waarbij een lokaal 25% - 75% criterium is 

gehanteerd. Door het invoeren van de nieuwe definitie is het mogelijk om de 

spotmaten die gemeten zijn op de verschillende plaatsen van de scanlijn met 

elkaar te vergelijken. In fig. 5.6 zijn de resultaten weergegeven. 

i) 
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Fig. 5. 6 Spotmaat in de scan- en transportrichting. 

Zelfs met de aangepaste definitie is de gemeten spotmaat ( 40 Jml tot 80 J.L1I1) nog 

veel groter dan de verwachte spotmaat (::: 23 J.L1I1). Hieruit wordt de conclusie 

getrokken dan er ergens een fout in de scanner moet zitten. 

5.5 Meting van de wobble. 

Om de wobble te meten is weer een scheermes in het focus geplaatst. Het scheer

mes wordt zo in de bundel (die afkomstig is van één facet) geplaatst, dat 50% van 

de totale energie op de fotocel terecht komt (zie spotmeting in de transportrich

ting). Vervolgens wordt, bij dezelfde stand van het scheermes, de spot opgezocht 

die afkomstig is van het facet waarbij de meeste energie op der fotocel terecht 

komt. 

Het scheermes wordt nu verplaatst tot weer 50% van de totale energie op d 

fotocel terecht komt. Voor de spot die afkomstig is van het facet waarbij de 

minste energie op de fotocel terecht komt, wordt hetzelfde gedaan. De som van 

beide verplaatsingen van het scheermes is een maat voor de wobble. 

Met deze methode is een wobble van 55 + 5 l.aJl gemeten. 
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Deze waarde is groter dan de waarde die op grond van de autocollimatormeting 

verwacht werd. Een mogelijke verklaring voor dit verschil is dat de autocollima

tormeting een statische meting is, en de meting in de scanner een dynamische 

meting is, zodat de statische afwijkingen door onbalans van het polygoon ver

groot kunnen worden. Bovendien kunnen door de onbalans van het polygoon 

trillingen opgewekt worden. Deze trillingen zorgen ervoor dat m.n. de aanstraal

unit ( = unit waar de hoofdlenzen en de derde opvouwspiegel in gemonteerd zijn), 

micro-bewegingen zal uitvoeren. 

Vooral de kantelcomponenten (hoewel klein) kunnen door de grote optische arm 

· extra spotverplaatsingen geven. 

Ook is onderwek naar de random fouten a.g.v. b.v. windage, laserpointing 

(in)stability etc., gedaan. Gemeten is dat deze fouten 10 + 3 p;m bedragen. 
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6 CONCLUSIES. 

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat, hoewel nog veel onderzoek gedaan 

zal moeten worden, voor direct imaging van P.C.B.'s met een scanner gebasseerd 

op het banaanconcept, gecombineerd met optische foutreductie (m.b.v. een 

cylinderlens f ~ 40 mm), de geometrische eisen haalbaar zullen zijn. Als extra 

maatregel voor de globale rechtheid en vooral met het oog op de stabiliteit 

daarvan, lijkt een actieve optische correctie (bij voorkeur "closed loop") gewenst. 



[1] 

[2] 

[3] 

[4] 
[5] 

--40-

7 REFERENTIES. 

Lens design fundamentals, Rudolf Kingslake, Academie Press,inc. 

Orlando Florida 1978. 

Elements of Modem Optical design, Donald C. O'Shea, John Wiley & 

Sans, New York 1985. 

,Opties, Eugene Hecht/ Alfred Zajac, Addisson-Wesley Pushlishing 

Company Inc., Massachusetts 1974. 
I 

Katalogus Spindier & Hoyer, Band 2, 1987. 

Position sensitive detectors, C.S. Kooijman, Philips PPM 9/89 vol.5., 

1989. 

/ 



-41-

APPENDIX A: VORMING BEAMWAIST. 

A.1 De bundeldiameter. 

De intensiteitverdeling van een (TEMOO mode)laserbundel kan beschreven 

worden met een Gaussische verdeling (zie fig. Al). 

I .. 
0.2+ 

, ___ D,tr-+--••\1 .... 1Je2 = 0.14 

1.18 , 1/e-'.S = 0.01 
.". 

-4 -3 -2 -1 0 2 3 4 

k-

Fig. A 1 Gaussische verdeling van een laserbundeL 

In formulevorm is dit: e(r) = exp(- ~.( ~ )2 ) 

Waarin: e(r) is de intensiteit, afhankelijk van de afstand r tot de as, a is de 

standaarddeviatie van de verdeling, en k = r /a is de genormaliseerde 

straal. 

De diameter van de laserbundel kan nu op verschillende manieren gedefiniëerd 

worden, b.v. de diameter (d50%) waarbinnen 50% van de energie valt (breedte 

van de kromme op halve hoogte), of de "1/e2 diameter" (k = 2). Hierbinnen valt 

86% van de energie. Het voorgaande wordt uitgebreid behandeld in ref.[2]. 
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A. 2 De beamwaist. 

Een Gaussbundel divergeert van een gebied waar de bundeldiameter het kleinste 

is, dit wordt de beamwaist genoemd, of convergeert naar de beamwaist, zoals is 

weergegeven in fig. A2. 

Fig. A2 Vonning van de beamwaist. 

De mate waarin een bundel convergeert, ofdivergeert wordt weergegeven door de 

hele hoek van de bundeldivergentie 0, de hoek is die wordt ingesloten door de 

1/e2 diameter punten die ver weg liggen van de beamwaist, zie fig. A2. 

Er geldt dat: 

Voor de beamwaist geldt: 

d - 4.-\ 
o-il 

waarin À de golflengte van het licht is. 

En ver van de beamwaist vandaan geldt: 

d(z) = O.Z 

De afstand vaanaf de beamwaist tot waar de diameter is toegenomen tot .j2.d0 

wordt de Rayleigh range genoemd. Dit is als de tweede term onder het 

wortelteken gelijk aan 1 wordt. Dus als: 

do 
z=zR =o 

De Rayleigh range en de vorming van de beamwaist wordt behandeld in ref.[2]. 


