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DE SMEERFILMDIKTE IN DE KONTAKTZONEVAN GESMEERDE RADIALE LIP SEALS 

Achtergrond 

11 

Radiale lip afdichtingen zijn zeer veel toegepaste machineonderdelen met een hoge betrouwbaarheid. De huidige 
uitvoering is vooral tot stand gekomen door proberen, meten en veldtesten. De gangbare mening is dat tussen de 
loopvlakken een volledige smeerfilm bestaat, in het geval dat de afdichting dient om een roterende as af te dichten. 
Dat is vanuit theoretisch oogpunt bezien niet zo voor de hand liggend, en daarom is deze afdichting al decennia 
lang onderwerp van onderzoek. Aanwijzingen die pleiten voor het bestaan van zo'n film zijn de geringe slijtage en 
meetresultaten, die uitwijzen dat de filmdikte van de orde van micrometers kan zijn. Deze meetresultaten zijn 
echter vrijwel alle discutabel. Nodig is een betrouwbare meetmethode, die aan alle onzekerheid over het bestaan 
van een dragende smeerfilm een eind maakt. 
In de sectie Aandrijf- en Tribotechniek is eerst bij een hydrauliek afdichting onderzocht of afstandsmeting m.b.v. de 
zgn. open lus focus-fout signaal (ffs) methode, afkomstig uit Compact Disk technologie, bruikbaar is [1]. Deze 
resultaten waren veelbelovend. Vervolgens is een proefopstelling voor radiale lip afdichtingen (RLS2) gerealiseerd 
die gebruik maakt van deze meetmethode. Hier dienden zich onverwachte problemen aan, zie Wolfert [2]. 

Doel van het onderzoek 
Het onderzoek dienWeen antwoord te geven op de volgende vragen: 
(a) Welke aanpassingen aan RLS2 zijn nodig om de bedoelde metingen te kunnen uitvoeren? 
(b) Realiseer deze wijzigingen in overleg met de begeleiders. 
(c) Welke filmdikten in de kontaktzone kunnen optreden, afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden, en met 

welke smeringstoestand deze dikten samenhangen; 
(d) Geeft de ffs meetmethode betrouwbare afstandsmeetresultaten bij ruw rubber en elastomeer, waarbij een 

vertikale resolutie van ca. 0, I Jlm en een bereik van ca. I 0 Jlm, en een ruimtelijke resolutie van ca. 3 Jlm 
gewenst zijn. 

Uitvoering van het onderzoek 
Analyseer de gerezen problemen en bedenk konstruktieve oplossingen hiervoor. Maak vervolgens een werkplan op 
basis van reeds verrichte en hierboven aangeduide experimenten, waarvan de (methodo-)logische opbouw goed met 
de begeleiders wordt doorgesproken. Voer daarna de metingen pas uit. Voor de realisatie van de doelen is de 
inbreng van de Metrologiegroep van Precision Engineering en van de GTD onontbeerlijk. Maak waar mogelijk 
gebruik van de daar aanwezige ervaring. 

Onderwerp uw bevindingen aan een kritische beschouwing, die resulteert in duidelijke conclusies. Leg dit alles vast 
in een bondig verslag. 

Nadere informatie bij: Harry van Leeuwen I Klaas Struik 
WH 03-106 I WH 02-106 

tel. (247)3063 I (247)2887 

[1] Visscher, M., 1992, "The measurement ofthe film thickness and the roughness deformation oflubricated elastomers", 
dissertatie TU Eindhoven, 249 pp. 
[2] Wolfert, M.A, 1996, "Radiale lipafdichtingen: metingen van tangentiële vervorming en filmdikte", afstudeerverslag TU 
Eindhoven, 87 pp. 
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Samenvatting 

Dit afstudeerrapport gaat over de meting van de dikte van de smeerfilm in een radiale lip 
afdichting. In een eerder onderzoek is een opto-elektronisch meetsysteem, het zogenaamde 
focus fout detectiesysteem, uitgekozen. Dit systeem heeft een hogere nauwkeurigheid en 
responsietijd dan de tot nu toe toegepaste meetprincipes. Uit de eerste metingen kwamen 
opvallende meetresultaten. Deze resultaten leiden tot de vraag of het mogelijk is om een 
betrouwbare filmdiktemeting uit te voeren als het oppervlak onder de filmlaag slechte optische 
eigenschappen heeft. 

Om te onderzoeken of de optische eigenschappen van de te meten oppervlakken de meting 
negatiefbeïnvloeden zijn er een aantal experimenten uitgevoerd. 
Er is onderzocht of de hoeveelheid lichtreflectie beïnvloed wordt door de kleur van het 
oppervlak. Dit is gedaan aan de hand van een spectrumanalyse, waarmee de hoeveelheid 
reflectie wordt gemeten bij verschillende golflengtes van het licht. Uit deze metingen blijkt dat 
de kleur van het oppervlak de hoeveelheid reflectie aanmerkelijk beïnvloedt. 
Om te onderzoeken of de ruwheid van de seal invloed heeft op de aard van de reflectie zijn er 
"scatter" metingen uitgevoerd. Met behulp van deze metingen is er gekeken of er een speculaire 
bundel van het oppervlak terugkomt of dat er lichtverstrooiing ('scatter') optreedt. Er is 
gebleken dat er sprake is van specklevorming, zelfs als het oppervlak wordt belast met een druk 
van 20 bar. Dit is ongewenst. 
In de testopstelling wordt de seal gemonteerd op een glazen bus. De lichtbundel zal eerst 
reflecteren aan de binnenzijde van de glazen bus alvorens hij reflecteert aan het contactvlak van 
de seal. Beide reflecties worden afgebeeld op de fotodiodes van het meetsysteem. Er is 
onderzocht wat het effect van de reflectie van de binnenzijde van de glazen bus is op de signaal 
ruis verhouding van het meetsysteem. Uit dit onderzoek blijkt dat er in het meest gunstige geval 
een signaal ruis verhouding optreedt van 1 :8. 

Uit de resultaten van de experimenten is geconcludeerd, dat het uitvoeren van een betrouwbare 
filmdiktemeting op ruwheidschaal niet mogelijk is met de huidige opstelling. Dit wordt 
veroorzaakt door de ruwheid van de seaL waardoor zelfs bij 100% reflectie geen meting 
mogelijk is. 
Als de RLS2 wordt voorzien van een nieuw meetsysteem, moet de glazen bus worden 
vervangen door een saffieren bus. In de glazen bus treden hoge lokale thermische spanningen 
op. Door de goede warmtegeleidingscoëfficiënt van saffier zullen deze hoge lokale thermische 
spanningen niet meer optreden. 

Er is één alternatieve meetmethode onderzocht. Deze meetmethode werkt volgens het confocaal 
principe. Dit principe is ongevoelig voor de ruwheid van het te meten oppervlak. Verder 
onderzoek naar deze methode moet uitwijzen of deze geschikt is voor toepassing in de RLS2. 



Summary 

In this report a measuring method to determine film thicknesses in radiallip seals is 
investigated. In previous research an optical-electric measuring system has been chosen, the 
so-called focus error detection system. This system has a higher accuracy and response time 
than the measuring systems that were used previously. 
From the preliminary results it follows that the main focus for further research is: will this 
optical measuring system allow for reliable and accurate measurements on surfaces with 
special optical properties. 

To investigate ifthe optica! properties ofthe surface affect the measurement, several 
experiments have been performed. 
The amount oflight-reflection may be dependent ofthe colour ofthe surface. This 
investigation has been done by spectrum analysis. The amount of reflection :from light with 
different wavelengths has been measured. These measurements show that the colour ofthe 
surface influences the amount of reflection considerably. 
To investigate the influence ofthe seal roughness on the kind ofreflection, scatter 
measurements have been performed. The question rises if the seal reflects a specular beam or 
that the reflection mainly consists ofscatter. Even with a pressure of20 bar the reflection is 
scatter, just speekles are shown. This has to be avoided. 
Inthetest rig the seal is mounted on a glass tube. The beam will reflect on the inside ofthe 
glass tube before it reflects at the contact surface of the seal. Both reflections are projected at 
the photodiodes ofthe measuring system. The effect ofthe reflection :from the inside ofthe 
glass tube on the accuracy has been investigated. This experiment shows the highest 
attainable signal to noise ratio, 1:8. 

From these experiments the following can be concluded. 
A reliable film thickness measurement on roughness scale is not possible with the focus error 
detection system. This is caused by the roughness ofthe seal. Even with a 100% reflection of 
the seal a reliable measurement is not possible. 
A sapphire sleeve should replace the glass sleeve. Otherwise high thermal stresses will 
appear. The excellent thermal properties of sapphire prevent these high thermal stresses. 

An alternative measurement method has been investigated . This method is based on the 
confocal principle. This principle is insensible to the roughness ofthe surface. Further 
investigations needs to he done to prove the suitability for film thickness measurements in 
radiallip sealing. 
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Sym bolenlijst: 

ffs focus fout signaal (V] 

rfs radiaal fout signaal [V] 

Di diodesignaal i [V] 

cr' gemiddelde Speckle diameter ( ongefocusseerd) [m] 

À golflengte [m] 

L schermafstand [m] 

D diameter reflectie (m] 

cr gemiddelde Speckle diameter (gefocusseerd) [m] 

NA numerieke apertuur [-] 

R hoeveelheid reflectie [%] 

n brekingsindex [-] 

a hoek van inval [0] 

Dobj diameter objectieflens [m] 

fobj focusafstand objectieflens [m] 

A straal gereflecteerde bundel [m] 

~z verticale verplaatsing oppervlak [m] 

~ focushoek objectieflens n 
fcol focusafstand co limatorlens [m] 

Dspot diameter van de spot ter plaatse van de laserdiode [m] 

Dspot,tralie diameter van de spot ter plaatse van het tralie [m] 

Xtralie tralieafstand ten opzichte van de laserdiode [m] 

B middelpunt van de gereflecteerde bundel t.o.v de optische as [m] 

y scheefstelling te meten oppervlak [0] 

9 hoek van de bundel t.o.v. de optische as [0] 

~y verschuiving van de bundel t.o.v. de optische as [m] 

do,s vijftig procent intensiteitbreedte [m] 
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1 Inleiding 

Radiale lip afdichtingen (afgekort tot RLS) zijn machineonderdelen die reeds vele jaren 
succesvo I worden toegepast. Over de exacte werking van de afdichtende functie van RLS 
lopen de meningen nogal uiteen. Er is wel overeenstemming over de aanwezigheid van een 
smeerfilm in de kontaktzone, in het geval dat de afdichting wordt gebruikt in combinatie met 
een roterende as. Dit wordt afgeleid uit de geringe slijtage van de kontaktzone. De 
aanwezigheid van de smeerfilm is uit theoretisch oogpunt niet voor de hand liggend en 
daarom is er de laatste decennia veel onderzoek naar verricht. Er zijn een aantal theoretische 
modellen opgesteld en er zijn filmdiktemetingen verricht (Jagger [3], Schouten [4], Poll & 
Gabelli [5] en Poll, Gabelli, Binnington & Qu [6]). Uit deze metingen volgt dat er een 
smeerfilm aanwezig zou zijn van enkele micrometers. Echter al deze metingen zijn discutabel, 
omdat er geen uitspraak wordt gedaan over de nauwkeurigheid van de meting. Om het 
mogelijk te maken de theoretische modellen te toetsen aan de werkelijkheid, is het van belang 
een nauwkeurige meetmethode te ontwikkelen. De meetmethode moet op ruwheidschaal 
kunnen meten, daar wordt verwacht dat de ruwheid een belangrijke rol speelt in de 
filmopbouw (Horve [13]). Er wordt daarom een verticale resolutie geëist van ca. 0,1 Jlm en 
een verticaal bereik van ca.1 0 Jlm. 

afdicht.ingohuio 
schroefveer 

secundaire lipl 

OLIEZIJDE 

tip LUCHTZIJDE 
lip 

Figuur 1.1 : Radiale lip afdichting met enkele begrippen. Bron: Van Leeuwen { 12} 

Tijdens het promotieonderzoek van Visscher [1] zijn verschillende methoden onderzocht 
waarmee een filmdiktemeting mogelijk is. Er is onderzoek verricht naar mechanische, 
elektrische, magnetische, optische en ultrasone methoden. Na een uitgebreide studie is 
gebleken dat het optische focus fout detectiesysteem het meest geschikt is, omdat hiermee de 
gewenste resolutie het eenvoudigst kan worden gerealiseerd. Op basis van Visscher's 
bevindingen heeft de Gemeenschappelijke Technische Dienst van de TU Eindhoven (GTD) 
een opstelling gebouwd die met behulp van een focus fout detectiesysteem filmdiktemetingen 
aan een systeem met roterende as zou moeten kunnen uitvoeren, de zogenaamde RLS2. 



llnleidin 

Het optisch meetsysteem van de RLS2 is een lichtpen, bestaande uit een LDGU (=Laser 
Detector Grating Unit) en een lenzenstelsel. Het focus fout signaal (ffs) wordt gegenereerd 
door de lichtpen als een afstandsmeting wordt gedaan (LDGU). Dit zal worden besproken in 
paragraaf2.2. Er is gekozen voor een lichtpen (LDGU), omdat dit een compact meetsysteem 
is. Het vindt op grote schaal toepassing in CD-spelers. 

2 

In een CD-speler wordt een laserbundel gefocusseerd op de CD-schijf. Het is van belang dat 
de bundel gefocusseerd blijft ondanks eventuele verstoringen (bijvoorbeeld stoten tegen het 
apparaat) zodat informatie van de schijfuitgelezen kan worden. Om dit te realiseren wordt het 
focus fout signaal (afgekort tot ffs) gemeten. Een terugkoppeling op het verplaatsbaar 
lenzenstelsel zorgt ervoor dat de laserbundel continu in focus blijft. Deze methode noemt men 
de gesloten lus focus fout detectie. Echter bij de metingen op de RLS2 worden 
ruwheidfrequenties verwacht in de orde van 0,5 MHz. In verband met traagheden is het bij 
dergelijke frequenties niet mogelijk om het lenzenstelsel te verplaatsen. Er is daarom gekozen 
om het systeem toe te passen als een open lus systeem. Het ffs zal continu worden gemeten. 
Aan de hand van een ijkcurve wordt de filmdikte bepaald. In Figuur 1.2 is schematisch 
weergegeven hoe het meetsysteem in de RLS2 is ingebouwd. 

Zijaanzicht 
-

Vooraanzicht 

A~Stalenas 

0 

Figuur 1.2: Principeschets van het hart van de opstelling (RLS2). Bron : Wolfert [2] 

De lichtpen is gemonteerd in de stalen as. Om de stalen as is een glazen bus geplaatst 
waarover de afdichtingen worden geschoven. De laserbundel wordt gefocusseerd op de 
buitenzijde van de glazen bus. Als de afdichting tegen het glas ligt zal de laserstraal 
reflecteren aan de tip van de afdichting. Op het moment dat er een film wordt opgebouwd zal 
de tip niet meer in het focuspunt liggen en zou aan de hand van het ffs de afstand moeten 
kunnen worden bepaald. 
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Wolfert [2] heeft reeds enkele voorlopige metingen aan verschillende oppervlakken met de 
RLS2 uitgevoerd. Hij stelde vast dat er onder zekere voorwaarden geen nuldoorgang in het ffs 
optreedt. 

Bij aanvang van het hier beschreven onderzoek is de RLS2 eerst weer operationeel gemaakt. 
Vervolgens zijn er een aantal ijkingen uitgevoerd op verschillende oppervlakken. Een ijking 
aan gepolijst aluminium verliep probleemloos (zie bijlage 1). Echter bij de ijking aan nitril 
butadieenrubber (NBR, een afdichtingsmateriaal) leek het erop dat er geen ffs kon worden 
gegenereerd. De resultaten van de ijkingen zijn vergeleken met de resultaten van Wolfert [2] 
en er is gebleken dat deze overeenkomen. Visscher [1] heeft in zijn studie aangegeven dat er 
problemen kunnen optreden bij het meten aan rubber met het focus fout detectiesysteem. 

Het doel van het in dit rapport beschreven onderzoek is om een antwoord te vinden op de 
volgende vragen: 

1. Is de huidige opstelling en meetmethode geschikt voor het uitvoeren van een 
filmdiktemeting op ruwheidschaal aan een radiale lip afdichting? 

2. Zijn er alternatieve meetmethoden om de filmdikte meting op ruwheidschaal uit te 
voeren? 

Om deze vragen te beantwoorden is gestart met een literatuurstudie (hoofdstuk 2). In dit 
hoofdstuk is het focus fout detectiesysteem en de eisen die hieraan worden gesteld 
beschreven. Tevens zijn er eerder gerapporteerde metingen geëvalueerd. Na de 
literatuurstudie zijn er een aantal analysemethoden gekozen om de mogelijk optredende 
problemen te onderzoeken (hoofdstuk 3). De analysemethoden zijn uitgewerkt tot 
opstellingen. Met deze opstellingen zijn metingen verricht en de resultaten hiervan worden 
aan de hand van een discussie besproken (hoofdstuk 4). 

Om een uitspraak te kunnen doen over een mogelijke koppeling tussen de signalen die de 
lichtpen genereert, het ffs en het rfs, is er een model opgesteld (hoofdstuk 5). Tevens is er 
gekeken naar mogelijke mechanische aanpassingen van de RLS2 (hoofdstuk 6). Er is 
gebleken dat de huidige meetmethode niet kan worden toegepast als filmdiktemeting op 
ruwheidschaal aan radiale lip afdichtingen. Daarom is er gezocht naar alternatieve 
meetmethoden. Er is gekeken wat de mogelijkheden van het principe van een confocale 
microscoop zijn, toegepast als filmdiktemeting aan een radiale lip afdichting (hoofdstuk 7). 
Het onderzoek is afgerond met een aantal conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 8). 



2 Literatuurstudie 

De eerste stap van dit onderzoek is het uitvoeren van een literatuurstudie. De literatuurstudie 
bestaat uit een drietal afzonderlijke delen. 

1. Gestelde eisen aan het meetsysteem voor filmdiktemetingen in radiale lipafdichtingen. 
2. Werking van het meetsysteem in de RLS2. 
3. Evaluatie van de reeds uitgevoerde metingen met de RLS2 

In paragraaf2.1 wordt beschreven welke eisen er aan het meetsysteem worden gesteld. Aan 
de hand van deze eisen zal er ook worden gezocht naar alternatieve meetmethoden. In 
paragraaf2.2 wordt beschreven hoe het focus fout detectiesysteem werkt en op welk principe 
het systeem is gebaseerd. Uit deze beschrijving blijkt dat het verkrijgen van een speculaire 
reflectie van het te meten oppervlak noodzakelijk is. Tot slot is er gekeken naar reeds 
verrichte metingen. Deze metingen zijn in het hier beschreven onderzoek herhaald en er is 
geconcludeerd dat er problemen optreden bij het meten aan rubberen oppervlakken. 

2.1 Gestelde eisen aan de meetopstelling. 

De eisen die aan de meetopstelling worden gesteld zijn tendele terug te vinden in het 
onderzoek van Visscher [1] (Eis 1 t/m 5). Op basis van deze eisen is gekozen voor het focus 
fout detectiesysteem. De eisen 6, 7 en 8 zijn opgesteld in overleg met Van Leeuwen [8]. De 
gestelde eisen worden hieronder opgesomd en toegelicht. 

1. De verticale resolutie beïnvloedt direct de nauwkeurigheid van de meting. Er is gesteld 
dat de nauwkeurigheid van de meting tenminste 1 procent van de totale filmdikte moet 
zijn. Er wordt een filmdikte verwacht van maximaal 1 0 f.tm en dit betekent dat er een 
verticale resolutie wordt geëist van 0.1 f.tm. 
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2. De ruimtelijke resolutie bepaalt de nauwkeurigheid van de gemeten filmdiktevariatie over 
de omtrek van de seal. Aan de hand van de filmdiktevariatie kan een hoogtekaart van het 
gemeten oppervlak worden gemaakt. Er wordt een ruimtelijke resolutie geeist van 3 f.tm. 

3. De maximaal toelaatbare responsietijd van de opnemer wordt bepaald door de gewenste 
ruimtelijke resolutie en de omwentelingssnelheid van de as. Er wordt een maximaal 
toerental geëist van 300 omw/min (= 5 omw/s). 
De diameter van de glazen bus is 70 mm. Er wordt dus maximaal een snelheid bereikt van 
7t*70*5 = 1100 mm/s = 1,1 m/s. Voor een gewenste ruimtelijke resolutie van 3 flm moet 
de responsietijd kleiner of gelijk aan 2, 7 flS. 

4. De diameter van de spot mag niet groter zijn dan 3 flffi om aan de eis van de ruimtelijke 
resolutie te kunnen voldoen. 
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5. De positie van de opnemer: De opnemer moet star in de roterende as worden bevestigd. 
Dit is van belang omdat er wordt gemeten op ruwheidschaaL Als de opnemer kan 
bewegen in de roterende as, dan is de positie van de opnemer tot het te meten vlak niet 
meer gedefinieerd. Het is dan niet mogelijk om een uitspraak te doen over de functie van 
de oppervlakteruwheid bij de filmopbouw. 

6. Er moet worden gemeten aan standaard ingelopen afdichtingen. Deze eis is opgesteld om 
er zeker van te zijn dat de eigenschappen van de gemeten afdichting overeenkomen met 
de in de praktijk gebruikte afdichtingen. 

7. De afdichting mag niet roteren. Er moet gebruik worden gemaakt van een roterende as in 
combinatie met een stilstaande afdichting. Als de afdichting roteert is het mogelijk dat de 
filmdikte wordt vergroot door centrifugale krachten en dat de afdichtingsruwheid via het 
wigeffect de drukopbouw (en dus de filmdikte) beïnvloedt (Patir and Cheng [9]). 

8. De maximale afmetingen. Het meetsysteem moet worden ingebouwd in een as met een 
buitendiameter van 66mm. Er moet bij de keuze van het meetsysteem op worden gelet dat 
het systeem in zeer kleine afmetingen moet kunnen worden uitgevoerd. 

2.2 Werking van het meetsysteem. 

Het meetsysteem van de RLS 2 is een zogenaamd focus-fout detectiesysteem. Dit systeem is 
in staat is om de positie van een oppervlak te bepalen t.o.v. het focuspunt van een lens. De 
werking van het systeem is het eenvoudigst te verklaren aan de hand van het "Pupil 
obscuration" principe (figuur 2.1). Bij dit principe wordt de divergerende laserstraal door de 
collimatorlens evenwijdig gemaakt en vervolgens door de objectieflens gefocusseerd op een 
reflecterend oppervlak. De reflectie die van het oppervlak terug komt, wordt afgebeeld op 
twee fotodiodes (A en B, zie figuur 2.1 ). Als de gehele reflectie op de fotodiodes wordt 
afgebeeld, zullen beide diodes telkens dezelfde hoeveelheid licht ontvangen. Om dit te 
verhinderen is een mes in de gereflecteerde straal geplaatst, dat de ene helft van de straal 
tegenhoud. De totale intensiteit die op de diodes valt wordt gehalveerd. In deze situatie zullen 
de fotodiodes een gelijke hoeveelheid licht ontvangen als de laserstraal in focus is. Echter als 
de laserstraal uit focus is zal de reflectie zich over de diodes verplaatsen en deze zullen een 
verschillende hoeveelheid licht ontvangen. Welke diode het meeste licht ontvangt is 
afhankelijk van de positie van het oppervlak t.o.v. het focuspunt Doordat de fotodiodes 
worden belicht met verschillende intensiteiten zullen deze verschillende spanningen afgeven. 
Met behulp van deze spanningen kan de plaats van het oppervlak t.o.v. het focuspunt worden 
berekend. 
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··,, · •. · 
Relederend tlpp~rvla" 

Figuur 2.1 : Het pupil obscura/ion principe. Bron: Visscher {IJ 

Als het meetsysteem wordt gebouwd volgens het "Pupil obscuration" principe is het alleen 
mogelijk om te meten of een oppervlak in focus staat. Als het gewenst is om ook de 
scheefstand van een oppervlak te detecteren, moet er worden overgestapt op een ander 
systeem. Philips heeft dit probleem opgelost door een systeem te bedenken waar gebruik 
wordt gemaakt van vier fotodiodes. Het systeem is in principe een gemodificeerd "Pupil 
obscuration" systeem. Alleen wordt de terugkerende bundel met behulp van twee wiggen 
afgebogen naar in dit geval vier fotodiodes. Het systeem heet het Dubbel Wig Systeem 
(=DWS) en is weergegeven in figuur 2.2. 
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Het systeem is opgebouwd uit hoogwaardige componenten en is kwalitatief zeer goed. Echter 
het grote probleem van dit systeem is dat er een uitvoerige calibratieprocedure nodig is om de 
onderdelen van het systeem uit te lijnen. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de wiggen 
zeer nauwkeurig moeten worden gepositioneerd ten opzichte van de terugkerende bundel. Het 
systeem is op de TUle toegepast door Struik [12] in de optische ruwheidsmeter . 

• 
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Figuur 2.2 : Het dubbel wig systeem. Bron: Visscher 
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Het focus-fout detectiesysteem dat in de RLS 2 is ingebouwd, bestaat uit een LDGU en een 
lenzenstelsel. Een LDGU werkt volgens hetzelfde principe als het dubbel wig systeem maar 
de wiggen zijn vervangen door een tralie. De LDGU is een standaard component van Philips 
en het lenzenstelsel is gemaakt door de GTD van de TUle. De LDGU en het lenzenstelsel 
vormen samen een lichtpen (figuur 2.3). Philips heeft dit detectiesysteem ontwikkeld voor de 
CD-speler. In een CD-speler wordt de informatie van de CD-schijf uitgelezen m.b.v. een 
gefocusseerde laserbundeL Het is van belang dat de laserbundel continu in focus blijft. Echter 
door het niet volkomen vlak zijn van de schijf of door externe krachten (bijv. stoten tegen de 
CD-speler) op het systeem kan de laser toch uit focus raken. Om er voor te zorgen dat de 
laserbundel in focus blijft, wordt de gereflecteerde laserbundel d.m.v. een tralie afgebeeld op 
vier fotodiodes. Deze geven afhankelijk van de belichting een spanning af waarmee wordt 
bepaald of de laserbundel nog in focus is. Als de laserbundel uit focus is zal het lenzenstelsel 
worden verplaatst, zodat de laserbundel weer wordt gefocusseerd. De methodiek van detectie 
met terugkoppeling heet gesloten lus focus fout detectie. 
Er is bij de RLS2 voor gekozen om de fotodiodes afzonderlijk uit te lezen en hiermee de stand 
van het oppervlak t.o.v. het focuspunt te berekenen. Het signaal van de fotodiodes wordt niet 
teruggekoppeld naar het lenzenstelsel. De methodiek van detectie zonder terugkoppeling heet 
open lus focus fout detectie. 
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Figuur2.3: Werking van de lichtpen' 

Als het te meten oppervlak in het focuspunt van de laserbundel ligt, dan zullen alle diodes 
dezelfde hoeveelheid licht ontvangen. De spots liggen dan op de grenzen van de fotodiodes. 
Als het te meten oppervlak uit focus is, dan zullen de spots naar elkaar toe (Z>O) of van elkaar 
af(Z<O) bewegen (zie figuur 2.3). De signalen van de foto-diodes worden bewerkt tot een 
zogenaamd focus-fout signaal (=ffs). Het ffs wordt met formule 2.1 berekend. 

FFS= (D2 +DJ-(Dt +D4) 
Dt +D2 +D3 +D4 

(2.1) 

Het ffs verandert met de hoogte van het te meten oppervlak en heeft een karakteristieke vorm 
(figuur 2.4). Het ffs is rondom de nuldoorgang nagenoeg lineair. Dit nagenoeg lineaire deel is 
het werkbereik van de LDGU. De grootte van het werkbereik wordt bepaald door het 
gebruikte objectief Een objectief met een grote focusafstand heeft een groter werkbereik (en 
een lagere resolutie) dan een objectiefmet een kleine focusafstand. De lichtpen van de RLS2 
heeft een werkbereik van ± 13 Jlm. 

1 Uit dit onderzoek naar de werking van de LDGU is gebleken dat de spots op de fotodiodes halve cirkels zijn. In 
tegenstelling tot de bevindingen van o.a.Wolfert [2] e.v.a. die aannemen dat de spots cirkelvormig zijn. 



2 Literatuurstudie 

FFS 

~ 0~------------4-----~~~==~ g ._ 
(/) 

~ -5 

-10 

-15 '--~--~----'---~---'-----..___----'------' 
-0 .2 -0 .15 -0 .1 -0 .05 0 0 .05 0 .1 0 .15 0.2 

Verplaatsing [mm] 

Figuur2.4: karakteristieke focus fout curve verkregen met een 
simulatie met behulp van Matlab (zie bijlage 8) 

Tevens kan er aan de hand van de diodesignalen het radiaal fout signaal (=rfs) worden 
berekend. Dit signaal wordt in een CD-speler gebruikt om ervoor te zorgen dat de laser niet 
radiaal uit het informatiespoor van de CD loopt. Het rfs reageert op hoekveranderingen en 
wordt met formule 2.2 berekend. 

RFS= (Dt +DJ-(D3 +D4) 
Dt +D2 +D3 +D4 

(2.2) 

Door een hoekverdraaiing van het oppervlak zullen beide spots in dezelfde richting over de 
diodes verplaatsen. Het is dus mogelijk om het systeem te ijken en te gebruiken als 
hoekmeter. De karakteristieke vorm van de radiale fout curve is weergegeven in figuur 2.5. 
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Figuur 2.5: Karakteristieke radiale fout curve verkregen met een 
simulatie met behulp van Matlab (zie bijlage 8/ 

2 Het verloop van de curve is gecontroleerd aan de hand van metingen van Visscher [1] 
(Dissertatie Visscher blz. 158, figuur E7) 
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Uit de grafiek blijkt dat het rfs rondom de nul graden het minst gevoelig is. Dit is ongunstig 
als het systeem wordt gebruikt voor het meten van kleine hoekverdraaiingen. 
Als de hoekverdraaiing en de verticale verplaatsing tegelijk optreden is het moeilijk om de 
signalen te analyseren. In hoofdstuk 5 is een model gegeven waarmee de signalen van de 
LDGU kunnen worden gesimuleerd. Aan de hand van dit model kan een uitspraak worden 
gedaan over de maximaal toelaatbare hoekverdraaiing waarbij met het fis nog een 
betrouwbare afstandsmeting kan worden verricht. 

2.3 Evaluatie van de reeds uitgevoerde metingen RLS2. 
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Om een filmdiktemeting te kunnen uitvoeren op de RLS2 moet eerst de lichtpen worden 
geijkt. Dit is mogelijk door een oppervlak door het focuspunt te bewegen en de focus fout 
curve te meten. Het is van belang dat de ijking wordt uitgevoerd met het materiaal waaraan 
men een filmdikte wil meten. Het verloop van de focus fout curve is namelijk afhankelijk van 
de reflectiecoëfficiënt en de structuur van het oppervlak. Meer hierover is te lezen in 
hoofdstuk 4. 
Wolfert [2] heeft de RLS2 voor verschillende materialen geijkt. Uit deze ijkingen blijkt 
duidelijk dat het verloop van de focus fout curve afhankelijk is van de optische eigenschappen 
van het oppervlak. Naarmate de reflectiecoëfficiënt van het te meten materiaal afneemt, neemt 
ook de gevoeligheid van de meting af. Echter bij de ijking aan NBR treedt een vreemd 
verschijnsel op. De fis-curve heeft geen nuldoorgang meer en een zeer vlak verloop. De door 
Wolfert gemeten fis-curve is weergegeven in figuur 2.6. 

-15 
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i 
-<>.6 

Figuur 2. 6: De door Wolferf [2} gemeten ffs-curve. 
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Wolfert heeft ijkingen verricht op verschillende afstanden van de glazen bus. De getallen in 
de legenda van figuur 2.6 geven aan op welke afstand het proefstuk ten opzichte van de 
glazen bus heeft gestaan. 
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Nadat de RLS2 weer operationeel is gemaakt zijn er ijkingen uitgevoerd met NBR (zie bijlage 
1). Er blijkt dat het fis-signaal steeds negatiefblijft en overeenkomt met de bevindingen van 
Wolfert (meting NBR<0,1 mm met oliefilm). Echter de meting aan NBR op een afstand van 
0,1 mm van de glazen bus is niet te verklaren. Het is nu de vraag of het gemeten signaal mag 
worden gebruikt als ijkcurve. De meetresultaten zijn weergegeven en uitgewerkt in bijlage 1. 

In paragraaf2.2 werd beschreven hoe het meetsysteem werkt en hoe het fis-signaal werd 
gegenereerd. De afwezigheid van de nuldoorgang betekent dat de spots op de diodes niet of 
onvoldoende verplaatsen. Het systeem geeft dus continu aan dat het uit focus is terwijl het 
focuspunt wordt doorlopen. Dit kan worden veroorzaakt door interne reflecties in de lichtpen 
die op de diodes vallen. De plaats waar deze interne reflectie op de diodes vallen bepalen het 
signaal dat de LDGU afgeeft als er geen of zeer weinig reflectie van het te meten materiaal 
terug komt. 

Deze stelling is geverifieerd door ervoor te zorgen dat de LDGU zo is gepositioneerd dat er 
geen reflectie mogelijk is. De LDGU is ingeschakeld en het fis is daarna uitgelezen. Er blijkt 
dat de gemonteerde LDGU telkens een negatieffis afgeeft. Wolfert [2] geeft aan dat het 
ontbreken van de nuldoorgang wordt veroorzaakt door stoorreflecties op de fotodiodes. 

Uit de evaluatie van de reeds verrichte metingen kunnen een aantal conclusies worden 
getrokken: 

l. De gevoeligheid van de meting is direct afhankelijk van de steilheid van de focus fout 
curve. Er zal op moeten worden gelet dat de focus fout curve voldoende steil verloopt om 
de gewenste resolutie te kunnen behalen. 

2. Als er bij de ijking van een oppervlak geen nuldoorgang in het fis optreedt is het niet 
mogelijk om aan dit oppervlak een filmdiktemeting op de RLS2 uit te voeren. 



3 Keuze van de analyse methoden 

Om de mogelijke problemen die optreden bij het meten van afstanden aan rubberen 
oppervlakken met een LDGU te onderzoeken zijn er een aantal analysemethoden 
gegenereerd. Deze analysemethoden zijn: 

1. Metingen met de RLS2 
2. Metingen met een ideale opstelling 
3. Scattermeting 
4. Simulaties met behulp van het raytrace programma ZEMAX 
5. Simulatie van de eigenschappen van een LDGU 
6. Het meten met de optische ruwheidmeter 

In dit hoofdstuk zullen deze analysemethoden kort worden beschreven. 

3.1 Metingen met de RLS2. 
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Om de grenzen van de huidige opstelling vast te leggen worden er ijkingen met de RLS2 
uitgevoerd aan oppervlakken met verschillende optische eigenschappen. Er zal van elk 
oppervlak een focus fout curve worden gegenereerd. Aan de hand van deze focus fout curve 
kan worden beoordeeld of de meting is geslaagd. De metingen met de RLS2 geven een eerste 
indruk van de mogelijkheden van de opstelling. 

3.2 Metingen met een ideale opstelling. 

In de RLS2 wordt het ffs gegenereerd door een LDGU. Zoals bekend is dit een 
standaardcomponent uit een CD-speler. De specificaties van de LDGU hebben een zeer grote 
spreiding (zie bijlage 2) hetgeen toelaatbaar is als toepassing in een CD-speler, echter bij het 
gebruik in de RLS2 kan dit de nauwkeurigheid negatief beïnvloeden. 
De ideale opstelling zal worden opgebouwd uit standaard Spindier en Hoyer componenten. Er 
kan op deze wijze een meetsysteem worden gerealiseerd met een hoge nauwkeurigheid. Aan 
de hand van dit meetsysteem kan een uitspraak worden gedaan over de haalbaarheid van het 
meten van een filmdikte op ruwheidsschaal met een focus fout meetsysteem. 

3.3 Scatter Meting. 

Om te beoordelen wat voor soort reflectie er terugkomt van rubber zijn scattermetingen 
verricht. Een stuk NBR is belicht met een diodelaser en de reflectie is op een scherm 
afgebeeld. Door de reflectie te bestuderen kan direct worden beoordeeld of het focus fout 
detectiesysteem een betrouwbaar signaal kan genereren. Tevens zal met een intensiteitmeter 
de intensiteitverdeling van de gereflecteerde bundel worden bepaald. Aan de hand van deze 
meting is te beoordelen of er nog sprake is van een gereflecteerde spot of dat er alleen 
verstrooiing optreedt. 



3 Keuze van de analyse methoden 

3.4 Simulaties met behulp van het raytrace programma ZEMAX 

Zemax is een pakket dat optische systemen kan simuleren. Aan de hand van deze simulaties 
kan een uitspraak worden gedaan over mogelijk optredende problemen in de huidige 
opstelling. De simulaties zijn ook geschikt om het effect van eventuele wijzigingen aan het 
meetsysteem te beoordelen op hun merites. Tevens zullen uitgevoerde metingen worden 
vergeleken met simulaties om een uitspraak te kunnen doen over de juistheid van de 
resultaten. 

3.5 Simulatie van de eigenschappen van een LDGU 
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Zoals bekend worden het ffs en rfs berekend aan de hand van de gereflecteerde spots op de 
fotodiodes van de LDGU. Het ffs geeft informatie over de afstand en het rfs geeft informatie 
over de scheefstand van het te meten opervlak. Om te onderzoeken of er aan de hand van deze 
twee signalen een uitspraak kan worden gedaan over de structuur van het oppervlak is er een 
model opgesteld. Dit model wordt geprogrammeerd in MATLAB en er zullen simulaties 
worden uitgevoerd met een sinusvormig profiel. Er is gekozen voor een sinusvorm, omdat dit 
een bekend profiel is en de hellingshoek en afstand onafhankelijk kunnen worden gevarieerd. 
Aan de hand van de simulaties kan worden beoordeeld hoe groot het effect van een 
hellingshoek is op de nauwkeurigheid van de filmdiktemeting. 

3.6 Metingen met een optische ruwheidsmeter. 

Om de simulaties van de LDGU te controleren zullen er metingen worden uitgevoerd met een 
optische ruwheidmeter. De optische ruwheidmeter maakt gebruik van een dubbel wig systeem 
om het focus fout signaal te genereren. Er zijn in het verleden door Visscher [1] reeds 
metingen uitgevoerd aan rubberen oppervlakken met deze machine. Er zal een sinusvormige 
ruwheidstandaard worden gemeten en de diodesignalen zullen afzonderlijk worden 
uitgelezen. De werkelijk gemeten diodesignalen worden vergeleken met de gesimuleerde 
diodesignalen. 



4 Problemen met een lichtpen toegepast als filmdiktemeter op 
ruwheidschaal 
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De LDGU in de huidige opstelling is een enkelstraals LDGU die is ontwikkeld door Philips. 
De enkelstraals LDGU was bedoeld als opvolger van het Dubbel Wig Systeem (DWS). De 
enkelstraals LDGU's worden tegenwoordig niet meer in CD-spelers gebruikt en zijn uit 
productie genomen. Tegenwoordig wordt er in CD-spelers gebruik gemaakt van driestraals 
LDGU's. Hierbij wordt de nulde orde bundel gebruikt om de digitale informatie uit te lezen 
en de twee eerste orde bundels worden gebruikt om de nulde orde bundel in het 
informatiespoor te houden ('tracking'). Er zijn echter nog een tiental LDGU's van het oude 
type op de TUle voorhanden, die afkomstig zijn uit een geselecteerde batch. 

Als een LDGU wordt toegepast als filmdiktemeter op ruwheidschaal zijn er een aantal 
factoren die de meting nadelig kunnen beïnvloeden. Visscher[l] heeft in zijn onderzoek naar 
deze factoren gekeken en deze uitvoerig beschreven. Het is van belang om een uitspraak te 
kunnen doen over de invloed van deze factoren bij het meten met de RLS2 aan gesmeerde 
contacten. Factoren die de meting mede beïnvloeden zijn: 

• Verstoring van de stralengang door de aanwezigheid van het tralie. 
• De optische eigenschappen van het te meten oppervlak. 
• Reflecties aan de glazen bus. 

Om vast te kunnen stellen hoe deze factoren de metingen op de RLS2 beïnvloeden is veelal 
gekozen voor een experimentele aanpak. Op deze wijze is het mogelijk om de werkelijke 
situatie te vergelijken met de theorie. Aan de hand van de resultaten kan een uitspraak worden 
gedaan over de bruikbaarheid van het focus fout detectiesysteem bij het meten van een 
filmdikte op ruwheidschaaL De hierna volgende paragrafen beschrijven hoe de experimenten 
zijn uitgevoerd, wat de resultaten zijn en welke conclusies hieruit zijn getrokken. 

4.1 Optische eigenschappen van de LDGU. 

Na bestudering van de specificaties van de ingebouwde LDGU blijkt dat deze zijn voorzien 
van zeer ruime toleranties (zie bijlage 2). In de RLS2 wordt een hoge nauwkeurigheid geëist 
en het is van belang dat de optische eigenschappen van de gemonteerde LDGU exact bekend 
zijn. Er zijn drie factoren die de meting beïnvloeden en wel: 

1. Het optisch vermogen van de LDGU 
2. De vorm van de lichtbundel 
3. Invloed van het lenzenstelsel op de vorm van de lichtbundel 

Het optisch vermogen van de LDGU is van belang, omdat dit bepaalt hoeveellicht er op de 
seal zal vallen. Uit de specificaties van het optisch vermogen blijkt dat er een maximum 
vermogen is gegeven en tevens een vermogen is gespecificeerd binnen een bepaald deel van 
de bundel (zie B2.6, Stralingskarakter). Dit geeft aan dat er slechts een deel van de bundel 
bruikbaar is en de rest moet worden verwaarloosd. 
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Er is dus iets aan de hand met de vorm van de lichtbundel die uit de LDGU komt. Het is van 
belang om te weten wat de vorm lichtbundel is, omdat op de LDGU een lenzenstelsel wordt 
geplaatst. Bij het ontwerp van het lenzenstelsel moet er rekening worden gehouden met de 
vorm van de lichtbundel om een ronde spot te kunnen garanderen. 
De hierboven genoemde factoren zijn onderzocht en de resultaten zijn in de hierna volgende 
subparagrafen beschreven. 

4.1.1 Bepaling van het optisch vermogen van de LDGU 

Het optisch vermogen van de LDGU wordt geleverd door de diodelaser die is geïntegreerd in 
de LDGU. Het optisch vermogen van een diodelaser kan worden geregeld door de stroom 
waarmee de laser wordt gevoed te variëren. In figuur 4.1 is weergegeven hoe het optisch 
vermogen afhankelijk is van de stroom. 
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figuur4.1: Optisch vermogen I Stroom karakteristiek Bron: Marchant [ 16] 

Uit figuur 4.1 blijkt dat als de stroom onder een bepaalde waarde blijft, de laser slechts werkt 
als LED (=Light Emitting Diode). Dit is de zogenaamde drempelwaarde ('threshold'). Als de 
stroom boven de drempelwaarde komt gaat de diode werken als laser en in dit gebied is het 
optisch vermogen lineair afhankelijk van de stroom. Als de stroom te hoog wordt opgevoerd 
zal de diode verzadigen en vervolgens stuk gaan. Het is dus van belang dat er bij het bepalen 
van het optisch vermogen kritisch wordt gekeken naar de stroom waarmee de diode wordt 
gevoed. 
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Uit de specificaties volgt dat ingebouwde LDGU een optisch vermogen kan leveren van 
maximaal5mW bij een stroom van 75 mA (zie bijlage 2). Het optisch vermogen wordt 
gemeten door de laserbundel te laten vallen op een lichtgevoelige cel van een intensiteitmeter. 
Uit deze meting volgt dat de LDGU bij een stroom van 75 mA een optisch vermogen levert 
van 2,56 mW. Uit metingen zal moeten blijken of dit vermogen voldoende is om een meting 
te kunnen uitvoeren. Als dit niet voldoende is zal er moeten worden gezocht naar een LDGU 
met een hoger optisch vermogen. De bepalende factor bij de meting zal waarschijnlijk niet het 
optisch vermogen maar de signaal ruis verhouding zijn. 

4.1.2 Onderzoek naar de vorm van de lichtbundel van de LDGU 

Theoretisch levert een LDGU een nagenoeg ronde divergerende bundel. Om te controleren of 
dit in werkelijkheid het geval is, is getracht de bundel zichtbaar te maken. De LDGU levert 
licht met een golflengte van ca. 780 nm. Deze golflengte is voor het menselijk oog niet 
zichtbaar. Het is echter mogelijk om met een digitale camera, die voor deze golflengte 
gevoelig is, de bundel te bekijken. Om een goed beeld van de bundel te krijgen, is de bundel 
van de LDGU op een papieren scherm gericht. Op het scherm is nu een dwarsdoorsnede van 
de bundel zichtbaar. In figuur 4.2 is de opstelling weergegeven. 

figuur 4.2: Opstelling voor het onderzoeken van de lichtbundel van de LDGU. 

Het scherm is op een afstand van 14 mm ten opzichte van de voorzijde van de LDGU 
geplaatst. Dit is de afstand waarop in het lenzenstelsel de collimatorlens zich bevindt. Op het 
scherm zijn ringen getekend met een diameter van respectievelijk 4,5 en 6 mm. Op deze wijze 
is het mogelijk om een goed beeld te krijgen van de grootte van de bundel die de 
collimatorlens belicht. Het is van belang dat er zo weinig mogelijk licht verloren gaat en dat 
de divergerende bundel de collimatorlens geheel belicht. Om het beeld van de bundel vast te 
leggen is gebruik gemaakt van een digitale camera die gevoelig is voor de golflengte van de 
LDGU. In figuur 4.3 is de doorsnede van de bundel weergegeven ter plaatse van de 
co llimatorlens. 
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figuur 4.3 : Dwarsdoorsnede lichtbundel LDGU 

In figuur 4.3 is te zien dat er geen sprake is van één nagenoeg ronde bundel. Er is hier sprake 
van vier bundels. De grote ronde bundel in het centrum is afkomstig van de diode-laser in de 
LDGU. Een deel van deze bundel belicht het tralie. Deze bundel is de zogenaamde Ode orde 
bundel die in het midden van de grote bundel van de diodelaser is gepositioneerd. Door de 
aanwezigheid van het tralie worden de 1 ste orde bundels gevormd. Er blijkt dat het tralie niet 
alleen invloed heeft op de terugkerende bundel, maar ook op de heengaande bundel. 
Dit resultaat komt niet overeen met de verwachtingen aangezien uit een gesprek met Velzei 
[17] is gebleken dat er bij de ontwikkeling van de LDGU van Philips voor is gezorgd dat het 
tralie geen invloed heeft op de heengaande bundel. Er is aangenomen dat dit nog steeds het 
geval is. Echter bij de LDGU' s van Sharp is hier geen rekening mee gehouden en zal een deel 
van de laserbundel moeten worden afgekapt om interne reflecties in het lenzenstelsel te 
elimineren. De bundel moet zo worden afgekapt dat de collimatorlens volledig belicht wordt. 

4.1.3 Invloed van het lenzenstelsel op de vorm van de lichtbundel. 

Op de LDGU wordt nu een lenzenstelsel geplaatst (zie bijlage 3). Het lenzenstelsel is 
ontworpen voor een lichtbundel met een bepaalde openingshoek. De openingshoek van de 
LDGU is in verband met de aanwezigheid van de 1 ste orde spots en de grote Ode orde spot veel 
groter dan de gewenste openingshoek. Dit zal leiden tot interne reflecties in het lenzenstelsel. 
Om te bepalen welke invloed meerdere bundels hebben op het optische vermogen van de 
lichtpen, is het vermogen gemeten met de intensiteitsmeter. Het geleverde optisch vermogen 
blijkt te zijn gedaald tot 0,38 mW. Deze reductie van het optisch vermogen door het 
monteren van het lenzenstelsel is ontoelaatbaar. Om te onderzoeken wat de consequenties zijn 
van deze interne reflecties op de vorm van de spot, is de lichtbundel geprojecteerd op een 
scherm. Met behulp van de digitale camera is het beeld van de dwarsdoorsnede vastgelegd. In 
figuur 4.4 is deze dwarsdoorsnede weergegeven. 
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figuur 4.4: Dwarsdoorsnede lichtbundel LDGU met lenzenstelsel 

In figuur 4.4 is te zien dat er om de hoofdspot een ring wordt gevormd. Deze ring is afkomstig 
van de interne reflecties van het lenzenstelsel. Om een goed beeld te krijgen van de interne 
reflecties in het lenzenstelsel, is het systeem door Groothuis [18] gesimuleerd in ZEMAX. In 
figuur 4.5 is deze simulatie weergegeven. 
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figuur 4.5: Simulatie lichtbundel van de lichtpen met ZEMAX 

De kleuren in figuur 4.5 geven aan van welke bundel de stralen afkomstig zijn (blauw= Ode 

orde, rood = 1 ste orde en groen = -1 ste orde). In de simulatie is te zien dat de bundel door de 
interne reflecties niet alleen een ring om de hoofdspot krijgt. Ook de hoofdspot wordt 
beïnvloed door de interne reflecties en bestaat hierdoor uit drie afzonderlijke spots. 
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4.2 Invloed van de kleur van het oppervlak van de seal op de signaalgrootte. 

Een probleem bij het meten aan een rubberen oppervlak is de lage reflectiecoëfficiënt. Deze 
wordt mede veroorzaakt door de kleur van het oppervlak. Om een uitspraak te kunnen doen 
over de invloed van de kleur op de reflectiecoëfficiënt heeft Versteeg [18] een 
spectrumanalyse uitgevoerd. Aan de hand van deze analyse kan een uitspraak worden gedaan 
over de golflengtegevoeligheid van het materiaal. Als blijkt dat een materiaal zeer gevoelig is 
voor een bepaalde golflengte, dan kan ervoor worden gekozen om de golflengte van de 
LDGU aan te passen. In deze paragraafworden de meetmethode, resultaten en conclusies 
besproken. 

4.2.1 De meetmethode. 

Het te meten oppervlak wordt belicht met halogeen licht. Dit licht wordt met behulp van een 
optische kabel van de lichtbron naar het oppervlak geleid. De optische kabel bestaat uit een 
kern met daar omheen een mantel die bestaat uit een zestal fibers. De fibers in de mantel 
zorgen voor het belichten van het oppervlak. De fiber in de kern transporteert het 
gereflecteerde licht terug naar het analyse-apparaat. 
De gereflecteerde bundel wordt met behulp van een tralie afgebogen naar .een aantal 
fotodiodes. Het tralie buigt elke golflengte onder een andere hoek af. De fotodiodes zijn zo 
geplaatst dat deze met een bepaald golflengtespectrum worden belicht. De fotodiodes worden 
uitgelezen en aan de hand van deze gegevens kan worden bepaald welk spectrum de meeste 
reflectie geeft. De materialen die zijn onderzocht zijn in tabel 4.1 weergegeven. 

Materiaal Kleur Uitvoering Deklaag Fabrikant 
Gefreesd aluminium Spiegelend Plaat n.v.t. ? 

NBR Zwart Plaat n.v.t. ? 
NBR Zwart Plaat Goud ? 
NBR Zwart RLS n.v.t. TOK 
NBR Blauw RLS n.v.t. Simrit 

Silicone Wit RLS n.v.t. Ka co 
PUR Groen RLS n.v.t. Parker-Predifa 

Tabel 4.1 (Onderzochte materialen) 

4.2.2 Meetresultaten. 

Als referentie oppervlak voor deze metingen is gebruik gemaakt van gefreesd aluminium. Er 
is gesteld dat de reflectie van dit oppervlak 100% is. De resultaten van de onderzochte 
proefstukken zijn dus gerelateerd aan dit oppervlak. Er is een golflengtespectrum van 450 tot 
900 nm onderzocht, omdat de meeste diodelasers zich in dit spectrum bevinden. De grafieken 
van de metingen zijn weergegeven in bijlage 4. In tabel4.2 zijn de resultaten van metingen 
samengevat. 
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Materiaal Kleur Max. reflectie Golflengte 
[%] [run] 

Gefreesd aluminium Spiegelend 100 450 t/m 900 
NBR (Plaat) Zwart 16 450 t/m 900 

NBR (Plaat met gouden deklaag) Zwart 29 750 
NBR (RLS)_ Zwart 7 450 t/m 900 
NBR(RLS) Blauw 10 450 t/m 900 

Silicone (RLS) Wit 21 600 tlm 800 
PUR(RLS) Groen 16 525 

Tabel 4.2 (Meetresultaten spectrumanalyse) 

4.2.3 Discussie en conclusies 

Uit de metingen blijkt dat de reflectiecoëfficiënten van de verschillende oppervlakken sterk 
uiteenlopen. De meeste reflectie heeft het NBR met een gouden deklaag (29% ). Het toepassen 
van een deklaag is bij de RLS2 niet mogelijk, omdat uit ervaring (zie: Wolfert [2]) is 
gebleken dat deze reeds binnen enkele omwentelingen zal zijn weggesleten. 

Tijdens de ontwikkeling van de LDGU is door Philips de eis gesteld dat het systeem nog moet 
werken bij een reflectie van minimaal 70%. De geëiste minimale reflectie zal niet kunnen 
worden gerealiseerd met rubberen oppervlakken. Echter uit metingen met de optische 
ruwheidmeter van Struik [12] is gebleken dat ook met minder reflectie kan worden gemeten. 
Er kan op dit moment geen uitspraak worden gedaan over waar de werkelijke grens precies 
ligt. 

Er rest alleen nog de optie om te zoeken naar een seal met een hogere reflectiecoëfficiënt. Het 
aanpassen van de golflengte van de diode-laser heeft een relatief gering effect, daar er geen 
sterke golflengte-afhankelijkheid bij de onderzochte materialen aanwezig is. 

4.3 Invloed van de ruwheid van seal op de Iichtreflectie. 

Als een lichtbundel op een oppervlak wordt gericht zal een deel van het licht worden 
gereflecteerd. Als licht op een oppervlak valt geldt dat de hoek van inval gelijk is aan de hoek 
van reflectie (Hecht [20]). De structuur van het oppervlak bepaalt op welke wijze het licht 
wordt gereflecteerd. Een glad oppervlak zal speculair reflecteren, echter bij een ruw 
oppervlak is dit niet het geval. Bij een ruw oppervlak zal de normaalvector op iedere plaats 
anders gericht zijn. Dit verklaart dat er bij een ruw oppervlak lichtverstrooiing optreedt. In 
figuur 4.6 is het principe van lichtverstrooiing weergegeven. 
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figuur 4. 6: Verstrooiing van een laserstraal op een ruw oppervlak. 
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Op de TU/eis reeds onderzoek verricht naar de oppervlaktestructuur van radiale lip 
afdichtingen. Uit deze onderzoeken blijkt dat rubber een relatiefruw oppervlak heeft. Om een 
beeld te geven van de structuur van het oppervlak zijn er met behulp van een raster elektronen 
microscoop een aantal foto's gemaakt. In figuur 4.7 is één van deze foto's weergegeven. 

figuur 4. 7: Structuur van NBR (plaat) 

Daar rubber een ruw oppervlak heeft, wordt verwacht dat er lichtverstrooiing zal optreden. 
Als er lichtverstrooiing optreedt tijdens het meten met het focus fout detectiesysteem, zal er 
geen gedefmieerde spot meer op de fotodiodes vallen. Het meten met het focus fout 
detectiesysteem is in dat geval niet meer mogelijk. In een speciaal geval kan het nog 
voorkomen dat de reflectie van het rubber in de vorm van 'speckles' terug komt. Dit speciale 
geval wordt besproken in paragraaf 4.3.1. 

Als er een film wordt opgebouwd in de contactzone van een RLS zal deze zone worden belast 
met een drukspanning. Door de aanwezigheid van de drukspanning is het mogelijk dat het 
ruwheidprofiel wordt afgeplat. Het is van belang dat er wordt gekeken naar de reflectie van 
rubber in zowel onbelaste als belaste toestand. Op deze wijze is het mogelijk een uitspraak te 
doen over de invloed van de druk in de contactzone op de ruwheid van het oppervlak. 
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4.3.1 Speekles 

Als een optisch ruw oppervlak wordt belicht met een coherente lichtbron zullen de lichtstralen 
naar alle zijden verstrooien. De distributie van het verstrooide licht heeft een willekeurige 
verdeling van de intensiteit, hetgeen men een speekie-patroon noemt. Het speekie-patroon 
wordt veroorzaakt door interferentie van gereflecteerde stralen. Het interferentiepatroon is een 
willekeurige verdeling van lichte en donkere vlekken van verschillende grootte en vorm. Het 
contrast in het speekie-patroon is afhankelijk van de oppervlakteruwheid en coherentie van de 
lichtbundel. De coherentie van de lichtbundel is de mate waarin de lichtgolven in amplitude 
en golflengte gelijk zijn. Het contrast neemt af met een afname van de coherentie van de 
lichtbundel en met een toename van de ruwheid. 

Aan de hand van de grootte en helderheid van de speekles kan een uitspraak worden gedaan 
over de eigenschappen van het belichte oppervlak. De grootte van de speekles is afhankelijk 
van de vorm van de oorspronkelijke lichtbundel en de golflengte van de lichtbundel (À.). Als 
de oorspronkelijke lichtbundel evenwijdig is, kan de gemiddelde diameter ( cr') van de 
speekles worden volgens berekend aan de hand van formule 4.1 (Dainty [26]), waarin L de 
afstand van het scherm waarop de speekles worden geprojecteerd is. 

, 1.2AL 
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Als de oorspronkelijke lichtbundel niet evenwijdig is maar wordt gefocusseerd, is de diameter 
van de speekles afhankelijk van de Numerieke Apertuur (NA) van de focuslens en de 
golflengte (À). De gemiddelde diameter (cr) van de speekles kan worden berekend aan de hand 
van formule 4.2 (Dainty [26]). 

0.6À 
(J::::::--

NA 
(4.2) 

In een speekie-ruwheidmeter worden de eigenschappen van de speekles gebruikt om de 
ruwheid van een oppervlak te bepalen. Aan de hand van de speekles kan ook globaal een 
uitspraak worden gedaan over de invloed van de contactdruk op de oppervlakteruwheid van 
het rubber. Tevens kan er aan de hand van speekles een lichtbundel op een ruw oppervlak 
worden gefocusseerd. Bewegingen van het te meten oppervlak zijn direct terug te vinden in 
bewegingen van het specklepatroon. 



4 Problemen met een lichtpen toegepast als filmdiktemeter op ruwheidschaal 23 

4.3.2 Beschrijving speckle meting. 

Om de invloed van de structuur van het sealoppervlak op de lichtreflectie te onderzoeken zal 
een NBR oppervlak worden belicht met een diode-laser. De reflectie van het oppervlak wordt 
afgebeeld op een scherm om te onderzoeken wat voor soort reflectie er terug komt. Tevens 
wordt er met een intensiteitmeter, die is voorzien van een diafragma, de intensiteitverdeling 
van de reflectie bepaald. Dit wordt gedaan door een sensor over een rechtgeleiding door de 
gereflecteerde bundel te verplaatsen. Aan de hand van de intensiteitverdeling van de reflectie 
kan worden bepaald of de hoofdspot nog aanwezig is. In figuur 4.8 is de proefopstelling 
schematisch weergegeven. 
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figuur 4.8: Schematische weergave speektemeting 

Om de invloed van de druk op de structuur en de reflectie te onderzoeken is er een drukstuk 
ontworpen en gemaakt. In dit drukstuk is een krachtsensor ingebouwd die de belasting van het 
oppervlak meet. Aan de hand van de kracht en de grootte van het oppervlak wordt de druk 
bepaald. Voor een beschrijving en ijking van het drukstuk zie bijlage 5. In figuur 4.9 is het 
drukstuk weergegeven. 

figuur 4. 9: Drukstuk 
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Er zijn metingen verricht aan onbelast en belast rubber. Tevens is er gekeken naar de invloed 
van de aanwezigheid van een oliefilm in het contact. De gebruikte olie is zo gekozen dat deze 
dezelfde brekingsindex heeft als het glas. Door de brekingsindices van het glas en de olie 
gelijk te nemen, zal er geen reflectie mogen plaatsvinden op de glas/olie overgang. In 
paragraaf 4.3.3 zijn de resultaten van de metingen weergegeven en besproken. 

4.3.3 Meetresultaten. 

De eerste metingen zijn uitgevoerd aan NBR achter glas met verschillende drukken. De 
diodelaser levert een optisch vermogen van 3,86 mW. Bij deze metingen is er nog geen olie in 
het contact toegevoegd. In figuur 4.10 zijn de resultaten weergegeven. 
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figuur 4. I 0: Intensiteitverdeling van de gereflecteerde bundel bij verschillende drukken, belicht 
met een ongefocusseerde bundel. 

De reflectie van het NBR met een druk van 0 bar bestaat uit een tweetal hoofdspots en daar 
omheen een vlek van speckles. De reflectie is vergelijkbaar met de in figuur 4.13 
weergegeven reflectie. Echter de speekles in deze meting hebben een kleinere diameter, 
omdat het oppervlak wordt belicht met een ongefocussereerde bundel. De eerste hoofdspot 
(5 1,8 mm t/m 56,6 mm) heeft een gemiddelde intensiteit van 6!lW en wordt veroorzaakt door 
de voorzijde van het glazen venster. De tweede hoofdspot (55 mm t/m 59,6 mm) is afkomstig 
van de achterzijde van het glazen venster en heeft een gemiddelde intensiteit van 5 ll W. 
Tussen de twee hoofdspots is een maximum van 11 ll W gemeten. Dit maximum ontstaat 
doordat de reflectie van de voor- en achterzijde van het glazen venster elkaar overlappen. De 
speekles zijn afkomstig van de reflectie van het NBR. Er is getracht om deze speekles te 
meten, echter de intensiteit is in de grootte orde van nanowatt's. Deze lage intensiteiten zijn 
niet meetbaar in de huidige opstelling. 

De reflecties van NBR met een druk van 10 en 20 bar wijken niet veel van elkaar af. De 
reflectie bestaat uit een hoofdspot (51,8 mm t/m 56,6 mm) met daaromheen speckles. De 
hoofdspot wordt veroorzaakt door de reflectie van de voorzijde van het glazen venster. De 
speekles zijn afkomstig van de reflectie van het rubber. Er is nog een geringe reflectie van de 
achterzijde van het glazen venster waarneembaar (57 mm tlm 59,8 mm). 
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De reflectie van de achterzijde van het glazen venster heeft een gemiddelde intensiteit van 0,2 
!l W. Er blijkt dat bij een hogere druk de reflectie van de achterzijde van het glazen venster 
afneemt. Dit wordt veroorzaakt door het verminderen van de luchtspleet in het contact en het 
daarmee veranderende brekingsindexverschil aan het contact. De speekles zijn in verband met 
de lage intensiteit niet meetbaar. Echter als de speekles met een gefocusseerde bundel worden 
geprojecteerd op een scherm is er geen verandering waarneembaar ten opzichte van de situatie 
bij 0 bar. 

De metingen met een gefocusseerde bundel zijn ook uitgevoerd bij verschillende drukken. Er 
is ook hier geen olie in het contact aangebracht. De resultaten van de metingen zijn 
weergegeven in figuur 4.11. 
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figuur4.11: Intensiteitverdeling van de gereflecteerde bundel bij verschillende drukken, belicht 
met een gefocusseerde bundel. 

De reflectie van het NBR met een druk van 0 bar bestaat uit een brede hoofdspot ( 44 mm t/m 
67 mm) met daar omheen speekles (zie figuur 4.13). De hoofdspot is afkomstig van de 
reflectie van de voor- en achterzijde van het glazen venster en heeft een gemiddelde intensiteit 
van 0,45 ).l. W. De diameter van de gereflecteerde spot van de achterzijde van het glazen 
venster ( 64 mm t/m 69 mm) is smaller dan de reflectie van de voorzijde van het glazen 
venster. Dit wordt veroorzaakt door de kegelvorm van de gefocusseerde bundel. De speekles 
zijn in verband met de lage intensiteit niet meetbaar in de huidige opstelling. 

De reflecties van NBR met een druk van 10 en 20 bar zijn vrijwel identiek. Er is weer sprake 
van een hoofdspot ( 44 mm t/m 64 mm) met daar omheen speckles. De reflectie van de 
voorzijde van het glazen venster is nog steeds aanwezig, echter de reflectie van de achterzijde 
van het glazen venster is vrijwel geheel verdwenen ( 64 mm t/m 69 mm). De breedte van 
hoofdspots zijn niet gelijk, hetgeen niet overeenkomt met de verwachting. Deze variatie wordt 
veroorzaakt door een kanteling van het glazen venster bij het aanbrengen van de druk. De 
speekles zijn in beide gevallen identiek, echter het lijkt erop dat de intensiteit bij een 
verhoging van de druk lager wordt. 
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Om een uitspraak te kunnen doen over de invloed van olie in het contact, zijn er een tweetal 
metingen uitgevoerd aan een gesmeerd contact met een ongefocusseerde bundel. De 
resultaten van deze metingen zijn weergegeven in figuur 4.12. 

Intensiteitsverdeling ongefocusseerd 
(Gesmeerd contact) 

-- 0 Bar 

-- 20 Bar 

Veplaatsing [mm] 

figuur 4.12: Intensiteitverdeling van de gereflecteerde bundel in een gesmeerd contact, bij 
verschillende drukken en belicht met een ongefocusseerde bundel. 

Uit de metingen blijkt dat er in beide situaties vrijwel geen reflectie terugkomt van de 
achterzijde van het glazen venster. Dit is volgens verwachting, daar de olie een gelijke 
brekingsindex heeft als het glas. Als de gefocusseerde reflectie wordt geprojecteerd op een 
scherm is er een hoofdspot met daar omheen speekles zichtbaar (zie figuur 4.13). De 
hoofdspot (39 mm t/m 44,4 mm) wordt veroorzaakt door de voorzijde van het glazen venster. 
Het aanbrengen van de olie heeft geen invloed op de soort reflectie die terug komt van het 
NBR. De speekles zien er bij beide drukken identiek uit en worden niet of nauwelijks 
beïnvloed door de aanwezigheid van de olie. 

In figuur 4.13 is de reflectie van NBR met een oliefilm en een druk van 20 bar weergegeven. 
De reflecties van de overige gevallen geven een identiek beeld en daarom is er slechts van één 
geval de reflectie weergegeven. 

figuur 4.13: Reflectie van NBR met een oliefilm en een druk van 20 bar. 
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4.3.4 Discussie van de meetresultaten. 

Uit de metingen blijkt dat het aanbrengen van druk de reflectie van de achterzijde van het 
glazen venster sterk vermindert. Dit is in overeenstemming met de verwachting. Door het 
aanbrengen van de druk zal de lucht die tussen het glas en het NBR zit, worden weggedrukt. 
Door het verkleinen van de luchtholtes in het contact verandert de gemiddelde 
brekingsindexvariatie en zal de reflectie sterk verminderen. Echter het aanbrengen van druk 
heeft geen invloed op de soort reflectie van het NBR. In alle gevallen wordt er een 
speektepatroon gevormd. Er kan worden gesteld dat NBR bij een druk van 20 bar nog steeds 
een ruw oppervlak heeft. 

Het aanbrengen van de olie heeft tot gevolg dat de reflectie van de achterzijde van het glazen 
venster sterk reduceert. Dit komt overeen met de verwachtingen, daar er een olie is gebruikt 
met een vrijwel gelijke brekingsindex als het venster. De olie heeft echter geen invloed op de 
aard van de reflectie van het NBR. 

Het meten van de intensiteit van de speekles is in de huidige opstelling niet mogelijk. Dit 
wordt veroorzaakt door het feit dat de ruimte waar de meting is uitgevoerd niet volledig 
donker is. De intensiteit van de speekles heeft op dit moment dezelfde grootte orde als het 
omgevingslicht en is daarom niet meetbaar. Om de speekles te kunnen meten zou er een 
nieuwe opstelling moeten worden gebouwd in een donkere kamer of er zal een groter 
diafragma op de intensiteitmeter moeten worden gemonteerd. 

De reflectie van het NBR is in alle gevallen zeer laag ten opzichte van de reflectie van de 
voorzijde van het glazen venster. In paragraaf 4.4 zal hierop uitgebreid worden teruggekomen. 

4.4 Invloed van de brekingsindex van het rubber op de signaal ruis verhouding. 

4.4.1 Berekening van de hoeveelheid reflectie. 

Als een lichtbundel op een scheidingsvlak van twee media met verschillende brekingsindices 
valt, zal er een reflectie van het scheidingsvlak terug komen. De intensiteit van de reflectie is 
afhankelijk van de brekingsindices van de twee media. De procentuele hoeveelheid reflectie 
kan worden berekend aan de hand van formule 4.3. 

(4.3) 

In de RLS2 zal de lichtbundel reflecteren aan de binnenzijde van de glazen bus. De olie wordt 
zo gekozen dat deze dezelfde brekingsindex heeft als de glazen as. Hierdoor zal er geen 
reflectie ontstaan aan de buitenzijde van de glazen bus. Tevens zal de bundel reflecteren aan 
het te meten rubberen oppervlak. Deze reflectie is het te meten signaal. Om een beeld te 
geven van de verhouding van het te meten signaal van het rubber en het stoorsignaal van de 
binnenzijde van de glazen bus zijn een aantal berekeningen uitgevoerd. De gegevens voor 
deze berekeningen zijn de brekingsindices van verschillende materialen. In tabel4.3 zijn de 
brekingsindices weergegeven. 
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Materiaal Brekingsindex [-] Bron 
Lucht 1 Hecht [20] 
Glas 1,5 Hecht [20] 

Saffier 1,7 Gimex [23] 
PUR 1,488 Visscher [1] 
NBR 1,3 Wolfert [2] 

Silicoon-rubber 1,43 Visscher [1] 
Synthetisch polyisoprene 1,527 Visscher [1] 

Tabel4.3: Brekingsindices van verschillende materialen. 

Er is door Wolfert [1] aanbevolen om de glazen bus te vervangen door een saffieren bus. Aan 
de hand van formule 4.3 kan worden berekend welke invloed deze keuze heeft op de reflectie 
aan de binnenzijde van de bus. De reflectie aan de binnenzijde van een glazen bus is: 

R=(n,-n2J

2 

=(~J
2 

=0,04 
n1 + n2 1 + 1,5 

Uit deze berekening blijkt dat er een reflectie van 4% optreedt op de glas/lucht overgang van 
de binnenzijde van de glazen as. Deze reflectie moet worden vergeleken met de reflectie aan 
de binnenzijde van een saffieren bus. De reflectie aan de binnenzijde van een saffieren bus is: 

R=(n, -n2J 2 =(1-1,7] 2 =0,067 
n1 +n2 1+1,7 

De reflectie van de saffier/lucht overgang bedraagt 6, 7% en is dus hoger dan de reflectie van 
een glas/lucht overgang. Het stoorsignaal dat door een saffieren bus wordt geleverd is dus ook 
hoger dan het stoorsignaal van een glazen bus. Het is echter interessant om de verhouding van 
het stoorsignaal ten opzichte van het te meten signaal te bepalen. Om dit te doen moet eerst de 
reflectie aan de seal worden bepaald bij twee verschillende soorten olie met de brekingsindex 
van glas en saffier. In tabel4.4 zijn de resultaten weergegeven. 

Seal materiaal 0 lie met brekingsindex 0 lie met brekingsindex van 
van Glas (n=l,5) Saffier ( n= I, 7) 

NBR (n=l,3) 0,51% 1,77% 
PUR (n=1,488) 0,0016% 0,44% 

Silicoon-rubber (n=1,43) 0,057% 0,74% 
Synthetisch polyisoprene (n=1 ,527) 0,008% 0,29% 

Tabel 4.4: Hoeveelheid reflectie bij verschillende materiaal combinaties. 
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Om te beoordelen of er werkelijk winst wordt geboekt met de keuze voor saffier wordt de 
verhouding van de reflectie van de seal ten opzichte van de interne reflectie van de bus 
berekend. In tabel4.5 zijn de resultaten van de signaallruis verhouding weergegeven. 

Seal materiaal Glas (R=4%) Saffier (R=6, 7%) 
NBR 1:8 1:4 
PUR 1:2500 1:15 

Silicone rubber 1:70 1:9 
Synthetisch polyisoprene 1:500 1:23 

Tabel4.5: Signaallruis verhouding. 

4.4.2 Invloed van de druk op het proefstuk 
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Zoals bekend heeft rubber een ruw oppervlak. In het contactvlak zal het rubber met de 
ruwheidtoppen tegen het glas liggen (zie figuur 4.14). In de dalen van het rubberen oppervlak 
zit lucht. 

Glas/Lucht/Rubber Glas/Rubber 

/ I \ I 
\ 

\ 

\ / / 
\ I 

' ' ' 

P=O . . . • 
Rubber ·· .. 

figuur 4.14 reflectie zonder belasting. 

Slechts een klein deel van het rubber zal in contact zijn met het glas. Het grootste deel van de 
reflectie zal bestaan uit glas/lucht reflectie. Er komt een reflectie van de voorzijde van het 
glas. Echter in deze situatie zal ook een reflectie terugkomen van de achterzijde van het glas. 
Dit zijn de twee spots zoals die zijn beschreven in paragraaf 4.3.3. 

Als er druk op het proefstuk wordt gezet zullen de ruwheidtoppen worden afgeplat. Door het 
afplatten van de ruwheidtoppen zullen de dalen in het contactoppervlak steeds kleiner worden 
(zie figuur 4.15). 
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figuur 4.15 reflectie met belasting. 
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De lucht/glas overgang heeft een ander brekingsindexverschil dan de rubber/glas overgang. 
Op het moment dat alle luchtholtes zijn verdwenen is het brekingsindexverschil in het 
contactoppervlak gelijk aan die van rubber/glas. 
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Als er metingen worden gedaan met een oliefilm, is de keuze voor de juiste olie van belang. 
De olie moet dezelfde brekingsindex hebben als het glas. Op deze wijze is er geen 
brekingsindexverschil op de glas/olie overgang en zal hier geen reflectie ontstaan (zie figuur 
4.16). 
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figuur 4.16 reflectie zonder belasting met oliefilm. 

Er zijn experimenten uitgevoerd met een oliefilm en er is gebleken dat de reflectie van de 
achterzijde van het glas inderdaad is verdwenen. Het aanpassen van de olie is een ideale 
methode om deze reflectie te elimineren. 
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4.4.3 Conclusies 

Er kunnen een tweetal conclusies worden getrokken. 

1. De keuze voor saffier zorgt voor een verbetering van de signaal ruis verhouding. 

2. Speekles worden veroorzaakt door de structuur van het rubber en de coherentielengte van 
de LDGU. Als de coherentielengte wordt verkort zal er nog steeds scatter op de 
fotodiodes vallen. 
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5 Een theoretisch model voor de signaalvorming van de LDGU. 

Uit het onderzoek van Visscher [1] en Hendriks [7] is gebleken dat het ffs wordt beïnvloed 
door de helling van het oppervlak. Daar het rfs een maat is voor de helling van het oppervlak, 
is er gezocht naar een verband tussen deze twee signalen. Daarmee zou een uitspraak kunnen 
worden gedaan over de vorm van het oppervlak in twee dimensies. 
Er zijn reeds modellen opgesteld door Bouwhuis [8] en Shen [9]. Zij berekenen met behulp 
van de diffractietheorie de stralengang in het systeem. Hendriks [7] heeft een eenvoudiger 
model opgesteld en heeft aan de hand hiervan bekeken wat de invloed is van de verticale 
verplaatsing en de hoekverdraaiing op het ffs. 
In eerste instantie zijn er simulaties uitgevoerd met het model van Hendriks [7]. Dit model is 
geprogrammeerd in Matlab. Echter de resultaten van het rfs kwamen niet overeen met door 
Visscher [ 1] uitgevoerde metingen. 
In bijlage 8 wordt het model van Hendriks [7] en de hiermee behaalde resultaten besproken. 
In dit hoofdstuk zal een voorstel worden gedaan voor een nieuw model. 

5.1 Het model 

In het hier beschreven model zal de exacte werking van de LDGU worden beschreven. Zoals 
bekend wordt het ffs en rfs berekend aan de hand van formule 2.1 en formule 2.2. In deze 
formules worden de diodesignalen op een bepaalde manier opgeteld en vervolgens gedeeld 
door de totale intensiteit. Het hiermee berekende ffs en rfs is op deze manier dimensieloos 
gemaakt. De diodesignalen veranderen door het veranderen van de intensiteitverdeling over 
de diodes. In figuur 5.1 is de werking van de huidige lichtpen weergegeven. 

Detector 

Figuur 5.1: Schematische weergave lichtpen. Bron: Philips [24]. 
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De gereflecteerde bundel wordt met behulp van het tralie afgebogen naar de fotodiodes. Bij 
dit afbuigen wordt de bundel gesplitst in twee helften. Dit is mogelijk door de opbouw van het 
tralie. Het tralie bestaat in feite uit twee tralies, met dezelfde tralieafstand, die onder een hoek 
van± 2° ten opzichte van elkaar zijn geplaatst (visgraat tralie). In figuur b5.2 is het tralie 
weergegeven. 

figuur b5.2: Het tralie van de LDGU. 

Door deze opbouw van het tralie is het van belang op welke plaats de gereflecteerde bundel 
op het tralie valt. Als de bundel precies op de scheidingslijn van het tralie valt zal de bundel in 
twee helften met gelijke intensiteit worden verdeeld. Als de bundel verschoven is ten opzichte 
van de scheidingslijn zullen beide helften van het tralie worden belicht met een verschillende 
intensiteit. 

De intensiteitverdeling van de gereflecteerde bundel kan worden beschreven met een Besset 
functie (zie Hecht [18]). De Bessel functie beschrijft niet alleen de hoofdspot maar ook de 
diffractieringen. De meeste intensiteit bevindt zich in de hoofdspot, waardoor de keuze voor 
een Gauss verdeling verantwoord is. Het rekenwerk wordt hiermee vereenvoudigd 

Het is van belang om een goed beeld te krijgen van de intensiteitverdeling op de fotodiodes. 
Deze intensiteitverdeling wordt bepaald door de plaats en grootte van de spot op de fotodiode. 
Door een z-verplaatsing zal de spotdiameter veranderen. In figuur 5.3 is de invloed van een z
verplaatsing weergegeven. 
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figuur 5.3: Invloed van een z-verplaatsing op de diodes pots. 
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-- = Infocus 
--- =Uit focus 

Een hoekverdraaiing zorgt voor een verandering van de positie en de hoek van inval van de 
bundel op het tralie. Door de verandering van de hoek van inval zullen de spots parallel 
verplaatsen over de diodes. De hoek van inval wordt immers opgeteld bij de afbuighoek van 
het tralie. 
Tevens verplaatst de spot over het tralie. Door deze verplaatsing zal de spot niet meer op de 
scheidingslijn van het tralie vallen en wordt deze asymmetrisch gedeeld. Hierdoor ontstaat 
een intensiteitverschil tussen het linker diodepaar (D1 en D2) en het rechter diodepaar (D3 en 
D4). In figuur 5.4 is de invloed van een hoekverdraaiing op de diodespots weergegeven. 

I 
-- =Infocus 
------ = Uit focus 

figuur 5.4: Invloed van een hoekverdraaiing op de diodes pots. 

Aan de hand van een berekening van de stralengang in de lichtpen zullen deze veranderingen 
worden verduidelijkt. 
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5.2 De stralengang van de gereflecteerde bundel 

De stralengang van de gereflecteerde bundel wordt bepaald door de parameters van het 
optische systeem. In dit hoofdstuk zal de stralengang worden berekend voor de lichtpen. Bij 
de berekening zijn een aantal aannames gedaan: 
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1. De lenzen zijn oneindig groot. Deze aanname voorkomt dat een gedeelte van de 
lichtbundel worden afgekapt, omdat deze de lensvatting raakt. In het huidige lenzenstelsel 
van de RLS2 wordt hieraan niet voldaan. Dit zal invloed hebben op de vorm en 
intensiteitverdeling van de spots op de diode. 

2. Er treedt geen lichtverstrooiing op. Het model is gemaakt om metingen te simuleren aan 
gladde reflecterende oppervlakken (spiegels). Al het licht wordt speculair gereflecteerd. 

3. De LDGU levert een rond bundelprofiel dat de collimatorlens volledig belicht. Deze 
aanname voorkomt interne reflecties in het lenzenstelsel. In de werkelijke situatie zal een 
deel van de bundel moeten worden afgekapt om dit te verkrijgen. Dit kan worden gedaan 
door een diafragma te plaatsen direct achter de LDGU. 

De stralengang zal voor een tweetal situaties worden berekend. De eerste situatie is als er 
alleen een z-verplaatsing optreedt. De tweede situatie is als er alleen een hoekverdraaiing 
optreedt. Deze twee situaties kunnen in een programma worden gecombineerd. 

5.2.1 Z-verplaatsing 

In bijlage 9 wordt de stralengang bij een z-verplaatsing weergegeven. Aan de hand van deze 
figuur is de diameter van de spot bepaald op de plaats van de fotodiodes. De berekening van 
de diameter van de spot zal stap voor stap worden besproken. 

De hoek van inval (a) wordt berekend aan de hand van de diameter van de objectieflens 
(Dobj) en zijn focusafstand (fobj). 

Ji D 
t 

/2 obj 
ana=---

fobJ 

(5.1) 

De afstand A is de radius van de gereflecteerde bundel die op de objectieflens valt. 

A=~DobJ +2x~Zxtana (5.2) 
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Na substitutie van formule 5.1 volgt uit formule 5.2 

/).'Z X Dobj 
A= ~DobJ +----'

fobJ 

(5.3) 

De teruggaande bundel zal worden gefocusseerd door de objectieflens. De hoek waaronder 
de bundel wordt gefocusseerd CP) is te berekenen met formule 5.4. 

A _liD 
/2 obj 

tan fJ = ----'-
!obJ 

Na substitutie van formule 5.3 volgt uit formule 5.4 

11Z x DohJ 
tan fJ = 2 

fohj 

(5.4) 

(5.5) 

De radius van de spot, op de fotodiodes, is nu te berekenen met behulp van formule 5.6. 

~ D spot = tan fJ X !col (5.6) 

Na substitutie van formule 5.5 volgt uit formule 5.6. 

/).'Z X D ob} X fcol 

~ Dspot = .('2 

J ohj 

(5.7) 

Aan de hand van formule 5. 7 kan de diameter van de spot worden berekend bij de gewenste 
11Z. 

5.2.2 Hoekverdraaiing. 
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In bijlage 10 wordt de stralengang bij een hoekverdraaiing weergegeven. Aan de hand van 
deze figuur is de hoek van de gereflecteerde bundel ten opzichte van de optische as berekend. 
Deze hoek is van belang om de verschuiving van de spot over het tralie te berekenen. Tevens 
wordt deze hoek opgeteld bij de afbuighoek van het tralie. De berekening zal stap voor stap 
worden besproken. 
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Het oppervlak zal onder een hoek y worden gesteld. Het middelpunt van de gereflecteerde 
bundel zal op een afstand B ten opzichte van de optische as op de objectieflens vallen. Aan de 
hand van formule 5.9 wordt B berekend. 

B = tan(2r )x fobJ (5.8) 

De bundel valt loodrecht op de collimatorlens en zal door het brandpunt van de collimatorlens 
gaan. De hoek van de bundel ten opzichte van de optische as ter hoogte van het tralie kan aan 
de hand van formule 5.9 worden berekend. 

B 
tanB=-

Icol 

Na substitutie van formule 5.8 volgt uit formule 5.9. 

tan(2r )x fobJ 
tan (} = -----'-

!col 

(5.9) 

(5.10) 

Echter niet alleen de hoekverdraaiing van de gereflecteerde bundel is van belang. Door deze 
hoek zal de bundel ter plaatse van het tralie zijn verschoven. Deze verschuiving kan aan de 
hand van vergelijking 5.11 worden berekend. 

~y =x tralie x tan (} (5.11) 

Na substitutie van formule 5.10 in formule 5.11 volgt. 

x/ra/ie x tan(2r )x fobj 
~y = ______ __:_ 

fcol 

(5.12) 

De afstand~ Y bepaald de intensiteitverdeling over de diodeparen. Terwijl de hoek 8 de 
evenwijdige verschuiving van de spots bepaald. 

5.3 Berekening ffs en rfs 

Hoe gaat nu een bepaling van de grootte van het ffs en het rfs in principe in zijn werk? 
Met de in paragraaf 5.2 beschreven methode kan de positie en grootte van de spots op de 
fotodiodes worden bepaald. Het oppervlak onder de Gauss-kromme geeft de intensiteit per 
fotodiode weer. Door het oppervlak onder de Gauss-kromme te berekenen, zijn de 
diodesignalen te bepalen. Aan de hand van formules 2.1 en 2.2 kan vervolgens het 
dimensieloze ffs en rfs berekend. Dit wordt overgelaten aan een vervolgonderzoek. 
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Er is gezocht naar een alternatieve meetmethode voor de filmdiktemeting aan radiale lip 
afdichtingen. De eisen waaraan deze methode moet voldoen zijn beschreven in paragraaf2.1. 
Uit het onderzoek van Visscher [1] volgde dat contactloze metingen het meest geschikt zijn in 
deze situatie. Velzei [17] suggereert het toepassen van een confocaal principe als een 
mogelijke oplossing. Bij de faculteit scheikunde van de TU/e staat een microscoop die werkt 
volgens dit principe. Om een eerste indruk te krijgen van de mogelijkheden van dit systeem is 
er een ruwheidmeting mee verricht. Er is gebleken dat de confocale microscoop geen 
problemen heeft met de oppervlaktestructuur van het rubber. De resultaten van deze 
ruwheidmeting zijn weergegeven in bijlage 6. In de volgende paragrafen zal het confocaal 
principe worden beschreven en zal het systeem op zijn merites worden beoordeeld. 

6.1 Het confocaal principe 

Het principe van de confocale microscoop berust op het feit dat er slechts een klein deel van 
het oppervlak per keer wordt afgetast. Dit wordt gerealiseerd door het oppervlak te belichten 
door een pinhole. De reflectie die van het oppervlak terugkomt gaat ook weer door de pinhole 
heen. Achter de pinhole is een fotodiode geplaatst die detecteert hoeveellicht er door de 
pinhole valt. De reflectie zal alleen volledig door de pinhole gaan als het oppervlak in focus 
is. Op het moment dat het oppervlak uit focus is, zal het grootste deel van het gereflecteerde 
licht naast de pinhole vallen. In figuur 6.1 is het principe weergegeven. 

a 
lllum,na!lng 
beam 

b 
lllum1na!lng 
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Focal plane 
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S•~•~''l. 
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Figuur 6.1: Principe corifocale microscoop Bron: Corle en Kino [2 1 J 
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In figuur 6.1 a is de situatie weergegeven waarin het te meten oppervlak in focus is. In figuur 
6.1 b is het te meten oppervlak uit focus. Een deel van het gereflecteerde licht valt naast de 
pinhole. Tijdens de meting wordt het oppervlak verplaatst zodat het focuspunt wordt 
doorlopen. Het signaal dat door de fotodiode wordt afgegeven is weergegeven is figuur 6.1 c. 
De benodigde verplaatsing om het oppervlak in focus te stellen is een directe maat voor het 
hoogteverschil ten opzichte van een referentievlak. 

Een meting gaat als volgt in zijn werk. Op het te meten oppervlak wordt een denkbeeldig 
raster uitgezet. Elk vlak van dit raster wordt gemeten. Als alle metingen zijn verricht kan er 
een hoogtekaart van het oppervlak worden gemaakt. Aan de hand van deze hoogtekaart kan 
een uitspraak worden gedaan over bijvoorbeeld de ruwheid van het oppervlak. 

6.2 Eigenschappen van het confocaal principe 

De eigenschappen van het confocaal principe zijn reeds door meerdere onderzoekers 
beschreven (zie o.a. Corle en Kino [21]). Voor het meten aan rubberen oppervlakken is de 
invloed van de ruwheid en de lage reflectiecoëfficiënt het meest problematisch. In de 
volgende subparagrafen zijn deze invloeden beschreven, aan de hand van de geciteerde 
literatuur. 

6.2.1 De invloed van de ruwheid. 

Een van de eigenschappen van het confocaal principe is dat het ongevoelig is voor de ruwheid 
en scheefstelling van het te meten oppervlak. Het oppervlak wordt belicht met een zeer kleine 
spot. Als de spot op een ruw oppervlak valt zal het licht over een grote hoek verstrooien. Er 
zal maar een klein deel van het licht op de pinhole vallen, maar dit deel van de gereflecteerde 
bundel geeft nog steeds informatie over het focuspunt van het oppervlak. 
De ongevoeligheid voor de ruwheid van het oppervlak is aangetoond door Corle en Kino [21]. 
Zij hebben een kwarts oppervlak opgeruwd met schuurpapier (korrelgrootte= Sf..lm) en daarna 
een goudlaag aangebracht van 150 nm. Dit oppervlak is onder een hoek gezet van 9° ten 
opzichte van de normaal van het oppervlak om speculaire reflecties te elimineren. 
Om zeker te zijn van diffuse lichtverstrooiing is een spot diameter groter dan de gemiddelde 
ruwheid van het oppervlak gekozen. De openingshoek van de heengaande bundel bedraagt 4 ° 
, daarom zijn door de hoekverdraaiing de speculaire reflecties op de pinhole uitgesloten. Uit 
figuur 6.2 blijkt dat de centrale lobbe van de meting aan het ruwe kwarts (doorgetrokken lijn) 
vrijwel gelijk is aan de centrale lobbe afkomstig van de meting aan een aluminium spiegel 
(streeplijn). Volgens Corle en Kino [21] zijn vergelijkbare resultaten bereikt met metingen 
aan een opgeruwd aluminium oppervlak. 
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Figuur 6.2: Meetresultaten confocale meting. 
(Streeplijn = aluminium spiegel, doorgetrokken lijn =ruw kwarts) 
Bron: Corle en Kina [21]. 
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Als het confocale principe wordt toegepast op een ruw oppervlak en de lichtbron heeft een 
coherentielengte groter dan de optische weglengte, zullen er speekles ontstaan. In dit geval 
kan er niet met het confocaal principe worden gemeten. De speekles zijn random verdeeld en 
hebben alle een verschillende intensiteit. Het is dus niet mogelijk om aan de hand van de 
intensiteit een uitspraak te doen over de afstand van het oppervlak. Om dit probleem te 
elimineren wordt er in een confocaal microscoop gebruik gemaakt van een incoherente 
lichtbron. Het ontstaan van speekles is dan niet meer mogelijk. 

6.2.2 De invloed van de lage reflectiecoëfficiënt. 

Om de invloed van de lage reflectiecoëfficiënt te onderzoeken zijn een aantal experimenten 
gedaan op de confocale microscoop van de faculteit scheikunde van de TU/e (zie bijlage 6). 
Uit deze experimenten blijkt dat er bij het meten aan NBR (plaat) geen problemen optreden. 
Er is dus slechts weinig reflectie nodig om een meting met het confocale systeem uit te 
voeren. 

6.3 Beoordeling toepasbaarheid confocaal principe 

Zoals besproken in paragraaf2.1 moet ieder meetprincipe voor het gebruik in de RLS2 aan 
een aantal eisen voldoen. In deze paragraaf zullen de eigenschappen van het confocaal 
principe worden getoetst aan deze eisen. 
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6.3.1 De verticale resolutie. 

De verticale resolutie die kan worden behaald is afhankelijk van het gekozen objectief. In de 
confocale microscoop van de faculteit Scheikunde van de TU/e kunnen een drietal resoluties 
worden ingesteld. Het objectiefmet een vergratingsfactor van 20 wordt een verticale resolutie 
bereikt van 20 nm. Als er wordt gekozen voor een objectief meteen vergratingsfactor van 100 
wordt een resolutie bereikt van 5 nm. Bij het ontwerp van het systeem kan de vereiste 
resolutie worden gerealiseerd door eenjuiste keuze van het objectief. Er moet echter rekening 
mee worden gehouden dat de maximale werkafstand direct gekoppeld is aan de verticale 
resolutie. 

6.3.2 De ruimtelijke resolutie. 

De ruimtelijke resolutie is bij de confocale microscoop afhankelijk van de grootte van het 
vlak dat in een keer wordt gemeten. De grootte van het vlak wordt bepaald door de keuze van 
het objectief. Door de lengte of breedte van het gemeten vlak te delen door het aantal pixels 
van de camera in een richting wordt de ruimtelijke resolutie berekend. Voor een objectief met 
een vergratingsfactor van 50x bedraagt de ruimtelijke resolutie 0,625 J..Lm. 

6.3.3 De minimale responsietijd. 

Er moet een minimale responsietijd worden bereikt van 2, 7 J.lS om aan de eis van de 
ruimtelijke resolutie te kunnen voldoen. De responsietijd wordt bepaald door de snelheid van 
de gebruikte stappenmotoren en de software. De responsietijd van de confocale microscoop is 
in dit geval niet bruikbaar als referentie, omdat hier telkens vlakken worden gemeten. In de 
RLS opstelling is het meten van een lijn voldoende. Aan de hand van een nieuw te ontwerpen 
besturingsysteem zal moeten worden beoordeeld of er aan de eis voor de minimale 
responsietijd kan worden voldaan. 

6.3.4 De diameter van de spot. 

De kleinste spot die kan worden bereikt wordt bepaald door de diffractie limiet. Deze is 
afhankelijk van de golflengte van het licht, de numerieke apertuur (NA) van de objectieflens 
en eventueel aanwezige sferische aberraties. De spotgrootte wordt gekarakteriseerd met de 
vijftig procent intensiteitbreedte ( do,s) en met formule 6.1 berekend. 

À 
d ~-

0'5 2NA 
(6.1) 

Door een geschikte keuze van deze twee parameters kan de spotgrootte worden 
geminimaliseerd. Als er wordt gekozen voor een objectieflens met een diameter van 6 mm en 
een focusafstand van 10 mm (NA=0,2873) heeft de spot een minimale diameter van 2,7 J..Lm. 
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6.3.5 De positie van de opnemer. 

Er moet bij het ontwerp van het nieuwe meetsysteem rekening mee worden gehouden dat de 
positie van de opnemer instelbaar is. Door het aanbrengen van een positioneerinrichting is het 
eenvoudig om het meetsysteem uit te richten op de seal. Bij toepassing van het confocaal 
principe moet er gebruik worden gemaakt van een verplaatsbare lens. Er moet rekening 
worden gehouden met traagheidskrachten, daar de verplaatsing van het lenzenstelsel binnen 
een beperkt tijdsbestek moet worden gerealiseerd. Het lenzenstelsel mag niet verschuiven 
onder invloed van de centrifugale krachten. 

6.3.6 Mogelijkheid tot meten aan standaard afdichtingen met een confocaal systeem 

De ruwheid van de seal heeft geen invloed op de nauwkeurigheid van de meting. De lage 
reflectiecoëfficiënt geeft ook geen problemen, zoals is gebleken uit de proefineting (zie 
bijlage 6). Er is geen verandering aan de seal nodig om tot een goed meetresultaat te komen 
en er kan worden gemeten aan standaard afdichtingen. 

6.3. 7 De afdichting mag niet roteren. 

Het confocale meetsysteem kan op dezelfde manier worden ingebouwd als het focus fout 
meetsysteem. Er kan weer gebruik worden gemaakt van een stalen as waarin het meetsysteem 
is gemonteerd. De sealloopt over een saffieren bus die op de stalen as is gelijmd . In deze 
situatie zal de werking van de seal niet worden bernvloed 

6.3.8 Maximale afmetingen. 

Uit een gesprek met Velzei [22] is gebleken dat het waarschijnlijk mogelijk is om het 
confocale systeem te miniaturiseren. Er moet wel rekening mee worden gehouden dat het 
miniaturiseren zeer hoge kosten met zich meebrengt(± f1150.000,-). Er kan ook worden 
gezocht naar een oplossing waarbij het meetsysteem niet in de stalen as wordt ingebouwd. 
Het optische meetsignaal kan dan bijvoorbeeld met behulp van fibers naar de contactzone 
worden geleid. Op deze wijze is het miniaturiseren van het meetsysteem niet meer nodig. 

6.4 Conclusie 

Het confocale meetsysteem heeft veelbelovende resultaten gegeven bij proefinetingen op de 
confocale microscoop van de faculteit scheikunde van de TU/e. Er zal echter verder 
onderzoek moeten worden gedaan naar de toepasbaarheid in de RLS2. Er zal een 
besturingsysteem moeten worden ontwikkeld dat snel genoeg is om de minimale responsietijd 
te kunnen realiseren. Tevens zal er moeten worden onderzocht of de opgegeven verticale 
resolutie werkelijk haalbaar wordt. 
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7 Aanpassing en realisatie mechanisch ontwerp 

Als de RLS2 wordt voorzien van een nieuw meetsysteem moeten er een aantal aanpassingen 
aan de opstelling worden uitgevoerd. Deze aanpassingen zijn ten dele reeds aanbevolen door 
Wolfert [2]. In het in dit rapport beschreven vervolgonderzoek is de realisatie van deze 
aanpassingen bekeken (7.1 en 7.3). Tijdens het onderzoek van Wolfert [2] is de glazen bus 
gebroken. Dit wordt veroorzaakt door de slechte warmtegeleiding van glas. Tevens is 
gebleken dat het positioneren van het meetsysteem problematisch is door het ontbreken van 
een positioneerinrichting. In de volgende paragrafen zullen mogelijke oplossingen worden 
besproken. 

7.1 Venrangen van de glazen bus. 

Het feit dat de glazen bus breekt wordt veroorzaakt door de slechte warmtegeleiding van het 
glas. Er zal in het contactvlak met de tip van de seallokaal een zeer hoge temperatuur 
ontstaan. Wolfert [2] heeft de temperatuurstijging berekend m.b.v. een eindige elementen 
pakket. Deze berekeningen zijn gecontroleerd aan de hand van een eenvoudige 
ééndimensionale berekening. De berekening is weergegeven in bijlage 7. Als het glas wordt 
vervangen door saffier zal de temperatuurstijging veellager zijn en is er geen sprake meer van 
grote lokale spanningen. 
Er is gebleken dat het vinden van een leverancier voor de saffieren bus problematisch is. Het 
vervaardigen hiervan is een moeilijk proces, omdat saffier een hoge hardheid bezit en alleen 
middels een slijpproces bewerkbaar is. De wanddikte van 2 mm verhoogt de kans op breuk 
tijdens het vervaardigen, waardoor de prijs hoog wordt (zie bijlage 11). 

7.2 Aanpassen van de stalen asstomp. 

De glazen bus is gelijmd op een stalen asstomp. Deze stalen asstomp is met een 
boutverbinding aan de gelagerde aandrijfas bevestigd en is nagedraaid in de opstelling. Op 
deze wijze is ervoor gezorgd dat de slingering van de stalen as minimaal is. Als de glazen as 
wordt vervangen moet deze worden uitgelijnd. In het verleden is de glazen as uitgelijnd door 
deze uit te klokken tijdens het uitharden van de lijm. Deze methode kan weer worden 
toegepast, echter als de glazen as wordt verwijderd is het mogelijk dat de stalen as niet 
helemaal schoon te krijgen is en zal moeten worden nagedraaid. In verband met wijzigingen 
aan de asstomp is het aan te bevelen om de asstomp geheel te vervangen. 
De nieuwe asstomp moet zo worden ontworpen dat een seal over saffier loopt en de andere 
seal over staal. Door deze wijziging kan er een smallere saffieren bus worden gebruikt, 
hetgeen de kostprijs zal verlagen. 
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7.3 De positioneerinrichting. 

Bij het inbouwen van een nieuw meetsysteem in de RLS2 zal er rekening moeten worden 
gehouden met de positie van het meetsysteem ten opzichte van de seal. Op dit moment is het 
niet mogelijk om het meetsysteem uit te richten, omdat er geen positioneerinrichting 
aanwezig is. Het nieuwe meetsysteem moet wel voorzien zijn van een dergelijke inrichting. 
Het is gewenst dat deze positioneerinrichting hysteresevrij is. Daarom zal het moeten worden 
opgebouwd uit elastische scharnieren. 
De positioneerinrichting moet het meetsysteem in axiale richting kunnen verplaatsen met een 
nauwkeurigheid van 1 J.tm. Als dit is gerealiseerd is het mogelijk om een hoogte scan te 
maken van het oppervlak. Het meetsysteem kan telkens lJ!m in axiale richting worden 
verschoven en de omtrek van de seal wordt gemeten. Hierdoor kan de filmdikte en ruwheid 
bepaald worden. Als deze meting wordt uitgevoerd over de hele contactbreedte van de seal 
kan een 3D uitspraak worden gedaan over de filmdikteverdeling. Mits er sprake is van een 
stationaire situatie. Om dit te controleren zal de meting meerdere malen moeten worden 
herhaald. 

7.4 Het meetsysteem. 

Als er wordt gekozen voor het confocale principe is het aan de bevelen om de mogelijkheid 
van het gebruik van optische fibers te onderzoeken. Het voordeel hiervan is dat het 
meetsysteem niet in de stalen as wordt gemonteerd maar extern kan worden opgesteld. Het 
miniaturiseren van het meetsysteem is dan niet noodzakelijk. 
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8 Conclusies en aanbevelingen. 

8.1 Conclusies 

• De gevoeligheid van de meting is direct afhankelijk van de steilheid van de focus fout 
curve. Bij metingen met het focus fout detectie systeem zal er op moeten worden gelet dat 
de focus fout curve voldoende steil verloopt om de gewenste resolutie te kunnen behalen. 

• Als er bij de ijking van een oppervlak met het focus fout detectie systeem geen 
nuldoorgang in het ffs optreedt is het niet mogelijk om aan dit oppervlak een 
filmdiktemeting uit te voeren. 

• De lichtbundel van de LDGU is geen ronde bundel maar bestaat uit meerdere bundels. Dit 
wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van het tralie. 

• Het vervangen van de glazen bus door een saffieren bus zorgt ervoor dat er geen grote 
lokale thermische spanningen meer optreden. 

• De kleur van de seal bemvloedt de hoeveelheid reflectie aanmerkelijk. 

• De reflectie van de seal bestaat volledig uit speckles. Dit wordt veroorzaakt door de 
ruwheid van de seal in combinatie met de coherente lichtbundel van de LDGU. 

• Bij een druk van 20 bar bestaat de reflectie van de seal nog steeds uit speckles. Het 
aanbrengen van deze druk heeft niet tot resultaat dat de ruwheid volledig wordt afgeplat. 

• Het uitvoeren van een filmdiktemeting aan een radiale lip afdichting is niet mogelijk met 
het focus fout detectiesysteem. 

• Een mogelijk alternatief meetprincipe is het confocaalprincipe 

8.2 Aanbevelingen 

• Er dient verder onderzoek te worden verricht naar de toepasbaarheid van het 
confocaalprincipe voor filmdiktemeting op ruwheidschaaL Er zal vooral moeten worden 
gekeken of er aan de eis voor de responsietijd kan worden voldaan. 

• Het nieuwe meetsysteem zal moeten worden voorzien van een positioneerinrichting. Deze 
positioneerinrichting zal hysteresevrij moeten functioneren om het nauwkeurig 
positioneren mogelijk te maken. De constructie zal moeten worden uitgevoerd met behulp 
van elastische scharnieren. 

• Als er voor wordt gekozen om de RLS2 opstelling te modificeren, is het aan te bevelen 
om alle aanpassingen simultaan door te voeren. Dit in verband met het uitlijnen van de as, 
hetgeen zeer tijdrovend is. 
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Bijlagen 



Bijlage 1 (IJkingen RLS2) 

Gegevens: 
Laservermogen: 0,102 m W 
Materiaal: gepolijst aluminium. 

Conclusie: 
Meting geeft een mooie focus 
fout curve. Er is duidelijk te 
zien dat de intensiteit in het 
werkgebied hoger is. 

Gegevens: 
Laservermogen: 0,385 mW 
Materiaal: gepolijst aluminium. 

Conclusie: 
Meting geeft een mooie focus 
fout curve. De intensiteit 
verhoogd in het werkgebied. 

Gegevens: 
Laservermogen: 0,385 m W 
Materiaal: NBR (Plaat). 

Conclusie: 
Meting geeft geen focus 
fout curve. Het ffs blijft 
continu negatief. De intensiteit 
verandert niet. 
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Bijlage 2 (Specificaties LDGU) 

Technische specificaties: LTOH10M (Sharp) 

B 2.1 Componenten 

GaAlAs laser diode. 
Monitor fotodiode voor het controleren van het vermogen. 
Fotodiode voor signaal detectie. 
Glazen hologram. 

B 2.2 Tltermische gegevens (Absoluut maximum waarden) 

Parameter Symbool Waarden 
Bedrij fstemperatuur Topr -10 ~ +60 
Opslagtemperatuur Tstg -40 ~ +85 

B 2.3 Electro-optische gegevens 

Parameter Symbool Min. Typ. 
Focus offset -0.4 
Focus dynamisch gebied 20 
Focus fout ruis -10 
FFS detectie gevoeligheid 30 
FFS offset 5.0 
RES detectie gevoeligheid 45.7 
RES offset 5.0 
Som signaal amplitude 9.0 
RES overspraak op FES 0.65 

B 2.4 Gegevens hologram 

Parameter Symbool Conditie Min. 
Equivalente golf aberratie P-V waarde 
Parallelliteit 
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Eenheid 
oe 
oe 

Max. Eenheid 
+0.4 Jl.m 

Jlm 
+10 % 

%/Jlm 
% 

%/Jlm 
% 

J..l.A 
gm 

TYI>_. Max. Eenheid 
).)8 nm 
5 boogseconde 
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B 2.5 Gegevens Laser diode (Absoluut maximum waarden T=2SOC) 

Parameter Symbool Waarde Eenheid 
Optisch vermogen Po 5 mW 
Reverse I Laser Vr 2 V 
Voltage jPin 30 

B 2.6 Electro-optische gegevens Laser diode (T=25°C) 

Parameter Symbool Conditie Min. Typ. Max. Eenheid 
Drempel stroom lth - - 45 60 mA 
Bedrijfstroom lopl P0=1.5mW - 55 75 mA 
Bedrijfstroom lop2 P0=1.5mW - - 110 mA 

Tc=6o·c 
Bedrijfspanning V op P0=1.5mW - 1.75 2.0 V 
Golflengte Àp 770 780 795 nm 
Monitorstroom Im Po=l.5mW - 0.20 - mA 

Vr=15W 
Stralings Symmetrie s,, P0=1.5mW - - 25 % 
karakter S..L Bij - - 15 % 

Kopp. effect CE NA=0.11 - - 55 % 
~x -80 - +80 Jlm 

Emissie punt precisie ~y - -80 - +80 Jlm 
~z -80 - +80 Jlm 

Differentiaal 11 lmW 0.08 0.15 0.30 mW/rnJ.... 
Efficiëntie 

1(1 5mW }-1(05mW} 

B 2. 7 Electrisclte gegevens fotodiode 

Parameter Symbool Conditie Min. Typ. Max. Eenheid 
Gevoeligheid s Vr=15V - 0.07 - mW/rnJ.... 
Dark Current ld Vr=15V - - 250 nA 
Terminale capaciteit Ct Vr=15V - 9 - pF 
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B 2.8 Gegevens signaalfotodiode (Absoluut maximum waarden). 

Parameter Symbool Waarde Eenheid 
Reverse voltage Vr 15 V 

B 2.9 Electro-optische gegevens signaal fotodiode. 

Parameter Symbool Conditie Min. Typ. Max. Eenheid 
Reverse voltage Vr Ir= I OpA 15 - - V 
Dark Current ld Vr=15V - - 10 nA 
Terminale capaciteit Ct Vr=15V - - 3 pF 
Short circuit current I se Ev=lOOOLx 90 140 - nA 
Responsietijd tr Vr=15V - - 120 ns 



53 

Bijlage 3 (Het lenzenstelsel) 

Het lenzenstelsel is vervaardigd bij de Gemeenschappelijke Technische Dienst van de TU/e. 
In figuur b3.1 is het lenzenstelsel weergegeven voorzien van de hoofdafmetingen. 

Objectieflens -
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~--------··-----; 

Figuur b3.1 : Het lenzenstelsel. Bron: Wolfert [2] 

Specificaties lenzen: 

Focusafstand Type Type-nummer Fabrikant 

Collimator lens 20mm achromaat 322201 Spindier & Hoyer 

Objectief lens 9mm asferisch AC050T780 Philips 

Tabel b3. 1: specificaties lenzen. 

Aan de hand van figuur b3 .1 en een aantal schetsen is de nieuwe werktekening van het 
lenzenstelsel gemaakt (zie figuur b3.2). De collimatorlens wordt geleverd met een diameter 
van 10 mm en is bij de GTD afgedraaid tot een diameter van 6 mm. Het lenzenstelsel is 
vervaardigd uit messing en is voorzien van een zwarte deklaag. Deze deklaag wordt 
aangebracht door het lenzenstelsel te dompelen in een chemisch bad en heeft als doel de 
interne reflecties in het lenzenstelsel verminderen. 
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Afmetingen van het lenzenstelsel: 
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Figuur b3.2: werktekening van het lenzenstelsel. 
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Bijlage 4 (Spectrumanalyse van verschillende materialen) 

(Opmerking: De in de grafieken aangegeven transmittance is de hoeveelheid reflectie.) 
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Deklaag : n.v.t. 
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Bijlage 4 (Spectrumanalyse van verschillende materialen) 
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Materiaal : PUR 
Kleur : Groen 
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Fabrikant : Parker-Predifa 
Deklaag : n.v.t. 
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:Wit 
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Fabrikant : Kaco 
Deklaag : n.v.t. 
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Bijlage 4 (Spectrumanalyse van verschillende materialen) 
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Bijlage 5 (Het drukstuk) 

B 5.1 Specificaties drukstuk. 

Het drukstuk bestaat uit een perspex voet waarin de krachtsensor is ingebouwd. Op de 
krachtsensor wordt een metalen plaatje gelegd om het proefstuk te ondersteunen. Het metalen 
plaatje zorgt ervoor dat de krachtsensor op de juiste manier wordt belast. In figuur b5.1 is de 
voet weergegeven. 

tiguur b5 .1: Voet van het drukstuk 

Op de voet van het drukstuk wordt het venster geplaatst. Het venster bestaat uit een perspex 
raamwerk en een glazen plaat. De glazen plaat is van 6 mm dik spiegelglas (B270). Het 
spiegelglas is van optische kwaliteit hetgeen betekent dat hier weinig luchtbelletjes en slieren 
in zitten. Hierdoor zijn er weinig brekingsindexvariaties. In figuur b5 .2 is het venster 
weergegeven. 

tiguur b5.2: Venster van het drukstuk. 

Het drukstuk wordt met het venster verbonden door middel van inbusbouten. De inbusbouten 
worden ook gebruikt om de kracht op het proefstuk aan te brengen. Het proefstuk is van NBR 
(plaat) en heeft een diameter van 18 mm en wordt op de krachtsensor geplaatst. Door de 
kracht te delen door het oppervlak van het proefstuk, wordt de druk berekend. 



Bijlage 5 (Het drukstuk) 

B 5.2 IJking van de krachtsensor. 

Specificaties krachtsensor: 

Fabrikant 
Type 
F.Nr. 
Max. kracht 

:HBM 
:C9A 
: F31476 
:2kN 

De krachtsensor is geijkt door op de krachtopnemer te belasten met gewichten. In tabel b5.1 
zijn de resultaten van de meting weergegeven. 

Massa [kg] Weergave uitlezing 
5,1 60 
10,2 135 
20,4 235 
25,5 311 
30,6 385 
40,8 518 
51 632 

Tabel b5. l: meetgegevens ijking druksensor. 

In figuur b5.3 zijn de resultaten van de ijking uitgezet in een grafiek. 
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figuur b5.3: Grafische weergave van de ijking 
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Bijlage 6 (Ruwheidmeting NBR) 

De ruwheidmeting van het NBR (Plaat) is uitgevoerd op de confocale microscoop van de 
faculteit scheikunde. Er is een vierkant van 304 J.!m x 320 J.!m afgetast. Aan de hand van deze 
meting zijn een vijftal ruwheidmetingen uitgevoerd. Van deze vijf ruwheidmetingen moet de 
gemiddelde waarde worden genomen. Er is tijdens de meting geen enkele compensatie 
gebruikt. In deze bijlage zijn de resultaten van de meting weergegeven. 

Ruwheidwaarde Meting 1 Meting 2 Meting 3 Meting 4 Meting 5 Gem. Waarde 
Ra 0.667 0.796 0.444 0.896 0.796 0.7198 
Rz 3.498 4.035 3.086 4.154 4.035 3.7616 
Rt 4.862 5.432 4.517 6.067 5.432 5.262 
Rq 0.813 1.003 0.596 1.085 1.003 0.900 

Tabel b6.1: Gemeten ruwheidwaarden (Cut-of! lengte = 0. 08mm) 

Van het gemeten oppervlak kan een hoogtekaart worden gemaakt. In afbeelding b6 .1 is de 
hoogtekaart van het afgetaste oppervlak weergegeven. 

3 . 040 

10 '2 [~m] 

figuur b6. 1: Hoogtekaart van het gemeten oppervlak. 
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Bijlage 6 (Ruwheidmeting NBR) 

Het gemeten ruwheidprofiel kan grafisch worden weergegeven. In figuur b6.2 is het 
ongefilterde zowel als het gefilterde ruwheidprofiel van een meting weergegeven. Het 
gefilterde profiel is gefilterd op scheefstand en golving. 

Nanofocus Messtechnik GrrbH 1999 
6.7~----------------------------------------------~ 

- Profile 

- Wavyness 

- Roughness 

-o.a~~-U~~~~~--~~~~~~----~~~--~~--~ 

0.0 63.9 127.8 191.6 255.5 319.4 

figuur b6.2: Ruwheidprofiel (blauw= ongefilterd, zwart= gefilterd) 
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Bijlage 7 (Warmteberekening) 

Om de te beoordelen of er winst kan worden geboekt met de keuze voor saffier, is er een 
eenvoudig model opgesteld. Dit model beschrijft de warmtestroom door een vlakke wand, die 
bestaat uit een tweetal verschillende materialen. In deze bijlage wordt het model beschreven 
en zal er een uitspraak worden gedaan over de te behalen winst met de keuze voor saffier. 

Voor een warmtestroom in een vlakke wand geldt volgens Van Kimmenaede [25]: 

~ 
A 
À 

8 

i= l 

= Overgedragen warmte [W] 
= Geleidend oppervlak [ m2

] 

= Warmtegeleidingscoëfficiënt [W/(m*K)] 
=Wanddikte [m] 

T 1,2 = Temperatuur [K] 
[-] = Index voor materiaal 

Er zijn nu twee situaties die moeten worden vergeleken. De eerste situatie is als de wand 
bestaat uit glas en staal. De warmtestroom door deze wand wordt volgens formule b7 .1: 

In de tweede situatie bestaat de wand uit saffier en staal. De warmtestroom door deze wand 
wordt volgens formule b7.1: 

A · /1Tsaffier I staal 

r/J=o 1 o / 
saffie'/; + staal / 

, }",saffier / Àstaal 

Als de in het contact opgewekte wrijvingswarmte in beide situaties gelijk wordt 
verondersteld, kunnen beide situaties aan elkaar worden gelijkgesteld. 
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A· /::.Tg/as /staal 

Het warmtegeleidend oppervlak is in beide situaties gelijk en kan dus worden geëlimineerd 

f:.Tsa.ffier I staal /::.Tg/as I staal 

5 . I 
saffier / + 5 staal i 

/ À-saffier / Àstaal 

De verhouding van de temperatuur toename ten gevolge van het toepassen van een saffieren 
bus ten opzichte van een glazen bus is dan: 

f:.Tvaffier I staal 

/::.Tg/as I staal 

5saffier ' + 5staal I 0,002j + O,O Yr 
= __ /_

1 
À_s_afi_(jie_r ___ 

1
_À_st_aa_l :::; I ~ 1 / 50 = 0,143 

5 glas / i + 5staal/ 0,002;. + o,o y 
/ À ' À I 1,3 I 50 

/ glas I staal 

Uit dit resultaat blijkt dat de keuze voor saffier een temperatuurverschil geeft dat een factor 7 
lager is. Hierdoor zullen er in de bus geen hoge lokale thermische spanningen meer optreden. 
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Bijlage 8 (Oude model) 

Om een uitspraak te doen over de invloed van de hoekverdraaiing op het ffs zijn er in eerste 
instantie simulaties uitgevoerd aan de hand van het model van Hendriks [7]. De bedoeling 
was om een sinusvormig signaal als input voor het programma te gebruiken. Er is gekozen 
voor een sinusvorm, omdat hierbij de z-verplaatsing en de hoekverdraaiing gedefmieerd 
veranderen. Er is echter gebleken dat het model niet voldoet en dat de resultaten van het rfs 
niet overeenkomen met de gemeten waarden van Visscher [1]. In deze bijlage wordt voor de 
volledigheid het model en de resultaten besproken. 

B 8.1 Het model. 

Het model beschrijft de intensiteitverdeling van de spots over de fotodiodes. Er is 
aangenomen dat de intensiteit van de spot normaal verdeeld is. Door een verticale 
verplaatsing naar het te meten oppervlak toe, respectievelijk er van af, zullen de spots naar 
elkaar toe of van elkaar afbewegen. In het model wordt deze verplaatsing beschreven met de 
term Öz. Een scheefstand van het te meten oppervlak heeft tot gevolg dat de spots parallel gaan 
verschuiven. Deze verschuiving wordt beschreven met de term Öe. In figuur b8.1 zijn de spots 
op de fotodiodes weergegeven. 

I .. 
Öz Öz 
ÖT ÖT 

I \ 

" 
IR 

D2 D3 ~x 
-b/2 -b/4 0 b/4 b/2 

figuur b8. 1: Verdeling van de diodespots op de fotodiodes. Naar: Hendriks [7} 

De intensiteitverdeling over het linker diodepaar (D 1 en D2) zal worden beschreven met 
formule b8.1. 

b 2 -(X+ --o. -t50 ) 1 _ 4_ . __ 

IL (x)= .[2;. e 2a2 

(j 2tr 
(b8.1) 



Bijlage 8 (Oude model) 

De intensiteitverdeling over het rechter diodepaar (D3 en D4) zal worden beschreven met 
formule b8.2. 

b 2 -(x-:toz-oo) 
2a2 

(b8.2) 
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Hendriks[7] geeft aan dat de grootte van de spots op de diodes proportioneel is met de grootte 
van de spot waarmee het oppervlak wordt afgetast. De grootte van de spot waarmee het 
oppervlak wordt afgetast, is lineair afhankelijk van de z-verplaatsing en dus zullen de spots op 
de diode lineair afhankelijk zijn van Oz. De verandering van de spotgrootte wordt 
verdisconteerd in de vergelijking van de standaarddeviatie (a) van de normale verdeling en 
wordt met formule b8.3 beschreven. 

a = standaarddeviatie van de intensiteitsverdeling[llm] 
ao = spotparameter [llm] 
d = diameter objectieflens [mm] 
f = focusafstand [ mm] 
Oz = verplaatsing ten gevolge van z-verplaatsing [llm] 

(b8.3) 

De totale intensiteitverdeling van het licht dat valt op het vlak van de diodes (afhankelijk van 
x) wordt nu berekend door formule b8.1 en formule b8.2 samen te stellen tot een vergelijking. 
Deze is dan: 

(b8.4) 

Aan de hand van formule b8.4 worden de diodesignalen berekend. Er wordt verondersteld dat 
het diodesignaal evenredig is met de hoeveelheid licht die de diode ontvangt. De integratie 
van de totale intensiteit wordt voor iedere diode afzonderlijk berekend. Het signaal van diode 
1 wordt bijvoorbeeld berekend volgens formule b8.5 

-h 
/4 

D1 = JI(x)dx 
_bî 

(b8.5) 

De diode signalen worden vervolgens in de formules voor het ffs (formule 2.1) en het rfs 
(formule 2.2) gebruikt. 
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B 8.2 Het programma. 

Het programma beschrijft het model zoals dit in paragraaf B 8.1 is beschreven. Het ffs en het 
rfs zijn gegenereerd door de positie van de spots op de diodes te veranderen. 
Aan de hand van de verschuiving van de spots wordt de intensiteitverdeling over de diodes 
berekend. Om tot het diodesignaal te komen moet de intensiteitverdeling worden geïntegreerd 
over de breedte van de diode. Om de rekentijd te beperken is er gekozen voor een numerieke 
integratie in honderd stappen. Uit een controleberekening met tweehonderd stappen is 
gebleken dat de afwijking maximaal 1% bedraagt en een berekening met honderd stappen een 
voldoende nauwkeurig resultaat geeft. Aan de hand van de diodesignalen worden het ffs en 
het rfs berekend. Deze worden in een grafiek uitgezet. 
Er is een hoekverdraaiing aangebracht en vervolgens is middels een z-verplaatsing het 
werkgebied doorlopen. De resultaten zijn in een grafiek weergegeven. 

B 8.3 Resultaten. 

De resultaten van de simulaties zijn in twee grafieken uitgezet. Om de hoekverdraaiing te 
simuleren is een parallelle verschuiving van de diodespots aangebracht. In figuur b8.2 wordt 
het ffs weergegeven. 
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Figuur b8.2: .IJs. 

Uit figuur b8.2 blijkt dat het ffs een lager maximum krijgt als er een hoekverdraaiing wordt 
aangebracht. Door het lager worden van het maximum wordt het meetgebied steeds kleiner. 
Tevens gaat het nagenoeg lineaire deel minder stijl verlopen waardoor de gevoeligheid 
afneemt. 

In figuur b8.3 wordt het rfs weergegeven. 
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Figuur b8.3: rfs. 

Uit figuur b8.3 blijkt dat het rfs verandert als er een verticale verplaatsing wordt aangebracht. 
Dit geeft aan dat een constante hoekverdraaiing bij verschillende z-posities een ander rfs 
geeft. 

B 8.4 Conclusies 

Uit de simulaties blijkt dat zowel het fis en het rfs wijzigen bij een z-verplaatsing. Het feit dat 
het rfs sterk wordt bernvloed door de z-verplaatsing komt niet overeen met de door Visscher 
[1] gemeten waarden. Hieruit blijkt dat het model niet voldoet om een uitspraak te kunnen 
doen over de invloed van een hoekverdraaiing op het fis. Echter de simulaties van de z
verplaatsing en de hoekverdraaiing apart komen wel overeen met de resultaten van Visscher. 

B 8.5 discussie 

Het model van Hendriks [7] werkt met het verschuiven van de spots over de fotodiodes. Er is 
geen koppeling tussen de werkelijke verplaatsing van het oppervlak en de verschuiving van 
de spots. Om een goed beeld te krijgen van het gedrag van het meetsysteem, is het 
noodzakelijk om een model te maken waarin deze koppeling wel is opgenomen. 

Er wordt gerekend met cirkelvormige spots op de fotodiodes. In werkelijkheid zijn deze spots 
halve cirkels. Dit heeft tot gevolg dat de intensiteitverdeling op de fotodiodes niet overeen 
komt met de werkelijke situatie. 

Als het gewenst is om een nauwkeurig beeld te vormen van het gedrag van het meetsysteem, 
is het aan te bevelen om een nieuw model te gebruiken. Een voorstel voor dit nieuwe model 
wordt in hoofdstuk 5 weergegeven. 
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