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Samenvatting 
Precisie meettechnologie wordt steeds belangrijker in de dagelijkse hightech economie. Dit resulteert in een 
stijgende vraag naar kleinere producten met lagere toleranties. Dit is duidelijk merkbaar in de micro
technologie, wat resulteert in ook een toenemende vraag naar Coördinaten MeetMachines (CMM's). De 
nieuwste generatie CMM's heeft een 3D-meetonzekerheid van 100 nm, of lager. De meetonzekerheid van 
het tastsysteem in deze CMM's moet in ordegrootte van 20 nm liggen. Omwille hiervan is een meettaster 
ontwikkeld met een dergelijke onzekerheid. Tijdens een aantastmeting wordt de uitwijking van de meettaster 
opgeteld bij de waarden die de assen van de CMM meten. 

De meettaster bestaat uit een tasterchip, waarop een stylus met tasterkogel is gelijmd. De tasterchip is 
vervaardigd uit een SOI-wafer (silicon-on-insulator). De chip bestaat uit drie sprieten, welke zijn vervaardigd 
samen met de piëzoresistieve reksensoren met hun elektrische aansluitingen door middel van een serie 
etsprocessen. Deze tasterchip wordt vanwege deze manier van vervaardigen een 'Micro Electro Mechanica! 
System' (MEMS) genoemd. 

In dit verslag zal onder andere de kalibratie van de meettaster worden besproken. De kalibratie is uitgevoerd 
op een 1D kalibratie-opstelling. Tijdens een totale kalibratie wordt de tasterkogel op verschillende 
aantastrichtingen op een meetoppervlak geplaatst, waarna dit oppervlak wordt getransleerd door middel van 
een piëzoactuator. Deze verplaatsing wordt gemeten met een laser interferometer. Door de verplaatsing van 
het meetoppervlak vervormen de sprieten en de rekstroken, waardoor de weerstand en dus ook het 
uitgangsvoltage, ervan veranderd. Hiermee wordt de uitwijking van de tasterkogel bepaald. 

Uit voorgaand onderzoek is gebleken dat de 3D-meetonzekerheid van de oorspronkelijke meettasters minder 
dan 20 nm bedraagt, bij een uitwijking van de tasterkogel van 10 J..Lm of minder. Bij een verplaatsing tot 25 
11m van de tasterkogel, veroorzaakt een niet-lineair verband tussen de uitgangsvoltages en de uitwijking, een 
meetafwijking in de ordegrootte van 8o nm. De herhaalbaarheid in alle aantastrichtingen is echter minder 
dan 4 nm, bij deze uitwijking. De niet-lineariteit zou kunnen worden gecompenseerd, mits de meettaster 
een isotrope stijfheid in het xy-vlak heeft. Hiervoor is het nodig de tasterchip te corrigeren voor het 
anisotrope materiaalgedrag van silicium waaruit de tasterchip is vervaardigd. Dit is gedaan door de 
afmetingen van de sprieten aan te passen. 

Met een stijfheidsanalyse, bestaande uit analytische berekeningen, EEM-berekeningen en metingen aan de 
tasterchips, is aangetoond dat de xy-stijfheid van de nieuwe meettasters isotroop is. Voor deze isotrope xy
stijfheid is berekend dat de tasterkogel niet gaat slippen op het meetoppervlak 

Tijdens de kalibratie-metingen tot 4 11m met de nieuwe meettaster in verticale richting, werd een hysterese
percentage gemeten van 2,2% (bij de oorspronkelijke meettasters is geen hysterese waargenomen). Verder is 
slip geconstateerd van de tasterkogel bij een uitwijking van ongeveer 13 11m. Met analytische en EEM
berekeningen is aangetoond dat deze slip een gevolg kan zijn van een scheefstand van de stylus van 0.4°. 

Om de oorzaak van de hysterese te onderzoeken zijn drie aangepaste meettasters vervaardigd. Deze 
aangepaste meettasters hebben geen globtop. Verder is één meettaster geaard, om eventueel aanwezige 
statische lading af te voeren. Bij de derde meettaster is de tasterchip op de houder geklemd, hierdoor is de 
lijmlaag die de tasterchip in de houder fixeert overbodig. Deze lijm kan voor hysterese zorgen. Bij de 
meettaster zonder globtop en bij de geaarde meettaster is een hysteresepercentage gemeten van ongeveer 
0,1%, deze is te wijten aan de lijm die tussen de tasterchip en de tasterhouder is aangebracht. Bij metingen 
tot 4 11m met de ingeklemde meettaster is geen hysterese waargenomen. De metingen met ingeklemde 
meettaster tonen aan dat microslip optreedt tussen de klem en de tasterchip. Deze microslip is het gevolg 
van het inklemmen van de tasterchip. Met deze meetresultaten is aangetoond dat de hysterese, gemeten bij 
de nieuwe meettasters, een direct gevolg is van de lijm en de globtop. 

Tot slot is een ontwerp gemaakt van een koppeling waarmee de meettaster in een CMM kan worden 
geïmplementeerd. De meetonzekerheid die de koppeling tot gevolg zal hebben, is voor de horizontale 
aantastrichtingen ongeveer o,n nm, en voor de verticale aantastrichtingen ongeveer o,o4 nm. 
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Summary 
Precision metrology is becoming more and more important in today's high-tech economy. As a result 
increasing demand of smaller products with smaller tolerances. This is especially apparent in micro 
technology resulting in an increasing demand of Coordinate Measuring Machines (CMMs). The newest 
generation of CMMs has a measurement uncertainty of 100 nm, or less. The uncertainty of the probe system 
in these CMMs is required to be in the order of magnitude of 20 nm. In order to meet this demand a 
measuring probe system with this uncertainty has been developed. A measurement with the probe consists 
of the displacement of the probetip and the measurements from the scales of the CMM. 

The probe consist of a probechip, with thereon glued a stylus and probetip. The probechip is fabricated out of 
a SOI-wafer (silicon-on-insulator). This chip consistsof three slender rods, which are manufactured tagether 
with the three strain gauges and their electtic connections in a series of etching steps. Because of these 
manufacturing steps, the probechip is called a 'Micro Electro Mechanica! System' (MEMS). 

In this thesis the calibration of the new probes will be discussed. The calibration is performed on a 1D 
calibration setup. During a total calibration the probe tip is placed in various prohing directions on a 
measurement surface, after which the surface will be translated by a piëzoactuator. This displacement is 
measured with a differential plane mirror interferometer setup. As a result of the displacement of the 
prohing surface the slender rods will deform and so the strain gauges, because of that the resistance and also 
the output voltage, will change, wherewith the deflection of the probetip can be determined. 

Previous work shows a 3D measurement uncertainty of the original probe to be less than 20 nm, with an 
applied tip deflection of 10 Jlm or less. For deflections up to 25 Jlm of the probetip, the nonlinear relation 
between he output voltages and the displacement causes a measurement deviation in the order of magnitude 
of 8o nm. The repeatability of the original probe in all prohing measurements is less than 4 nm, for this 
deflection. The non-linearity could be compensated, if the probe would have an isotropie stiffness in the xy
surface. Therefore it is necessary to correct the probe for the anisotropic material behavior of silicon, where 
the probechip is made of. This is achieved by adjusting the dimensions of the slender rods. 

With stiffness analysis, consisting of analytica! calculations, FEM-calculations and measurements at the 
probechips, it is proven that the xy-stiffness of the new probes is isotropie Because of this isotropie xy
stiffness, it is calculated that no slip of the probe tip on the measurements surface will occur. 

During calibrations up to 4 Jlm with the new probe in vertical direction, a hysteresis percentage of 2,2% has 
been measured (with the original probes no hysteresis is observed). Furthermore slip of the probetip has 
been observed duringa deflection of about 13 Jlm. Using analytica! and FEM-calculations, it has been proved 
that slip could occur as a result of a obliquity of the stylus of 0,4 °. 

To scrutinize the cause of the hysteresis, three adjusted probes have been made. These adjusted probes have 
no globtop. One probe is grounded, to remove the possible existing static charge. The probechip of the third 
probe has been clamped on the probeholder, so no glue is applied to fixate the probechip in the holder. This 
glue can lead to hysteresis. The probe without the globtop and the grounded probe, a hysteresispercentage 
has been measured of about 0,1%, this is a result of the applied glue between the probechip and the 
probeholder. The measurements up to 4 Jlm no hysteresis is been observed with the clamped probe. During 
these measurements with the clamped probe microslip occurs between the damp and probechip. This 
microslip is a result of damping the probechip. These measurement results prove that the hysteresis 
measured with the new probes is a direct consequence of the applied glue and globtop. 

To conclude a coupling is designed wherewith the probe can be implemented in a CMM. The coupling will 
result in a measure uncertainty during horizontal prohing of about o,n nm, and during vertical prohing 
directions of a bout 0,04 nm. 
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1. Inleiding 

1.1 De Coördinaten MeetMachine ( CMM) 

De trend dat de producten steeds kleiner worden, miniaturisering, ts m het dagelijks leven duidelijk 
merkbaar. De CD is alweer bijna passé, deze kan al niet meer voldoen aan de wensen van de consument. De 
DVD nog wel, maar ook deze dreigt alweer vervangen te worden door nauwkeurigere systemen met een 
grotere opslagcapaciteit, zoals de blue-ray DVD. Deze trend is ook waarneembaar op andere technische 
vlakken. Zo wordt er steeds meer gebruik gemaakt van kleinere producten en componenten (zoals 
bijvoorbeeld Micro Systems Technology, MST), waaraan ook steeds hogere eisen worden gesteld qua 
nauwkeurigheid. 

Omdat de precisie van deze producten toeneemt, stijgt automatisch de vraag naar meetapparatuur die deze 
precisieproducten kan meten. Een voorbeeld van zo'n meetapparaat is de Coördinaten MeetMachine (CMM). 
Met behulp van de nieuwste CMM's kunnen productgeometrieën worden gemeten met een 
meetonzekerheid in het sub-microgebied. 

(a) [Vermeulen 99]. (b) [Ruijl 01]. 

Figuur 1.1 Schematische weergaven van twee CMMs. 

Door onderzoek onder andere aan de TU je wordt de nauwkeurigheid van deze CM M's steeds beter. Twee 
voorbeelden hiervan worden gegeven in Figuur 1.1. De CMM die is weergegeven in Figuur I.I(a) heeft een 
meetvolume van I dm3 en een meetonzekerheid van minder dan 100 nm. Bij deze machine wordt de taster 
tegen het te meten object bewogen, dit in tegenstelling tot de CMM ontwikkelt door Ruijl (zie Figuur I.I(b)), 
deze heeft een beweegbare werkstukhouder. Het meetvolume van deze CMM is IOO mm x 100 mm x 40 

mm, en de meetonzekerheid is ongeveer 30 nm. De nieuwste ontwikkeling op het gebied van CMM's is de 
aan de TU je ontwikkelde machine van van Seggelen. Deze heeft een meetonzekerheid van 25 nm, deze 
machine meet in een bereik van 50 mm x 50 mm x 4 mm, zie Figuur 1.2. 

De geometrie van een werkstuk wordt bepaald door middel van een meetsysteem dat aan de CMM is 
bevestigd. Enkele van deze meetsystemen zullen in de volgende paragraaf worden besproken. 
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Figuur 1.2 CMM die op dit moment wordt ontwikkeld aan de TU je [Seggelen 02]. 

1.2 Tastsysteem 

Het detecteren van het oppervlak van een werkstuk gebeurt door middel van het meetsysteem dat aan de 
CMM is bevestigd. Dit kan onder andere door mechanisch contact of door optische methodes. In het verder 
verloop van dit verslag zal de optische meetmethode buiten beschouwing worden gelaten. De mechanische 
contact meetmethode is te verdelen in twee groepen, namelijk metende tasters en touch-trigger tasters. 

De werking van een touch-trigger taster gaat als volgt: wanneer de meettaster tegen iets aantast wordt deze 
uit zijn beginpositie verplaatst, dit wordt door een gevoelig sensorsysteem gedetecteerd, waarna een trigger
signaal wordt gegenereerd. Vervolgens worden de assen van de CMM uitgelezen en een meting is verricht. 

Bij een metend tastersysteem wordt de verplaatsing van de tasterkogel ook gemeten, dit gebeurt nadat de 
tasterkogel met een vastgestelde tastkracht is verplaatst. De verplaatsing van de meettaster wordt 
meegenomen in de eindmeting, waardoor een meting kan worden verricht met een lagere onzekerheid. Aan 
de Technische Universiteit Eindhoven is door Pril [Pril 03] een metend tastsysteem ontwikkeld (zie Figuur 
1.3). Dit tastsysteem is gebaseerd op micro systems technology (MST) en gebruikt rekstroken om de 
verplaatsing van de tasterkogel te bepalen. In het volgende hoofdstuk zal de werking van dit tastsysteem 
worden toegelicht. 

Figuur 1.3 Foto van het tastsysteem ontwikkelt door Pril. 
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1.3 Onderzoeksdoelen 

Het belangrijkste doel van het onderzoek dat in dit verslag wordt besproken is het verbeteren van de 
meettaster (zie Figuur r.3). De oorpronkelijke meettaster is ontwikkeld tijdens een promotieonderzoek 
uitgevoerd door Pril [Pril 03] en is tijdens het afstudeeronderzoek van Widdershoven op enkele punten 
aangepast tot een nieuwe meettaster, de veranderingen ten opzichte van de oorspronkelijke meettaster zullen 
in het verder verloop van het verslag aan de orde komen. Deze afstudeeropdracht komt voort uit het 
promotieonderzoek "Automatic assembly ofhybrid MST products". 

De doelstelling van dit afstudeeronderzoek luidt als volgt: 
Analyseer de nieuwe meettaster en doe aan de hand daarvan aanbevelingen om de meetnauwkeurigheid 
ervan te verbeteren. 

De opdracht is verder in de volgende deelonderwerpen opgedeeld: 
• Onderzoek de stijfheid van de nieuwe tasterchip. 
• Implementeer de meettaster in een CMM. 
• Schrijf nieuwe software voor de kalibratie-opstelling van de meettas ter. 

In het volgende hoofdstuk zal de meettaster worden besproken, hierin zullen de werking en de kalibratie
opstelling van deze meettaster aan de orde komen. Verder wordt ingegaan op het verschil tussen analoog en 
digitaal meten. Hoofdstuk 3 zullen de resultaten van de oorspronkelijke meettaster (zoals die door Pril is 
ontwikkeld) worden toegelicht. Hierin komt tevens het afroleffect van de tasterkogel aan de orde. 

Tijdens de metingen met de oorspronkelijke meettasters is slip van de tasterkogel op het meetoppervlak 
geconstateerd, daarom zal in hoofdstuk 4 de relatie tussen dit slippen en de xy-stijfheid van de meettaster 
worden toegelicht. Om het slippen van de tasterkogel te voorkomen zijn verbeteringen doorgevoerd aan de 
meettaster, in de vorm van het genereren van een isotrope xy-stijfheid. Deze zullen ook in hoofdstuk 4 aan 
de orde komen. Het daarop volgende hoofdstuk (hoofdstuk 5) zal de stijfheidsanalyse worden besproken die 
is uitgevoerd aan twee verschillende tasterchips, namelijk de tasterchip van de oorspronkelijke meettaster 
(waarbij slip is geconstateerd) en de nieuwe meettaster, om de berekende stijfheden ervan te verifiëren. 

De meetresultaten met de nieuwe meettasters worden in hoofdstuk 6 beschreven. Naar aanleiding van deze 
resultaten zijn drie meettasters met aanpassingen geassembleerd, de meetresultaten daarvan zullen in 
hoofdstuk 7 worden besproken. 

In hoofdstuk 8 zal worden toegelicht hoe de meettaster kan worden geïmplementeerd in een CMM. De 
conclusies en aanbevelingen zijn in hoofdstuk 9 te vinden. 





2. De meettaster 

2.1 Ontwerp van de oorspronkelijke meettaster 

In deze paragraaf zal het ontwerp van de meettaster aan de orde komen waarmee tijdens het onderzoek 
metingen zijn verricht. Deze meettaster bestaat uit een glazen of RVS stylus waarop een saffieren kogel 
(tasterkogel) is gelijmd. De stylus is de op een aluminium ster gelijmd in de z-richting (zie Figuur 1.3). Dit 
geheel is vervolgens weer op de drie sprieten van de tasterchip gelijmd, zie voor de tekening van de 
meettaster Figuur 2 .1. Omdat iedere spriet één graad van vrijheid vastlegt, heeft de meettaster dus nog drie 
graden van vrijheid. In de z-richting kan de meettaster vrij transleren, verder kan de meettaster nog pseudo
transleren in de x- en y-richting door respectievelijk het aluminium ster om dey- en x-as te roteren. 

Spriet 1 

,//,/_,--·-- - ---- --·: 
/ 

I, 

Spriet 2 

Bovenaanzicht 
b, 

Spriet 3 

Zijaanzicht 

Figuur 2.1 Tekening van het tastsysteem. 

De afmetingen die in Figuur 2.1 zijn aangegeven zijn te vinden in Tabel 2.1. De veranderingen die zijn 
doorgevoerd zullen verderop in het verslag (hoofdstuk 4) uitgebreid worden besproken. 

Afmeting 
Onderdeel Symbool inmm 

Diameter tasterkogel Dt 0 , ~ 

Lengte stylus 
Lengte spriet 
Breedte spriet 

Dikte spriet 

Tabel2.1 

lst 8,2 

ls 1,62~ 

bs 0,163 

ds 0,~ 

Afmetingen van de originele 
meettaster. 
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2.2 Werkingsprincipe meetsysteem 

Tijdens een meting met de meettaster wordt de tasterkogel verplaatst waardoor de sprieten zullen 
vervormen. De rek die daarbij ontstaat is te meten door middel van rekstroken. Het principe van een 
rekstrook is dat de elektrische weerstand ervan verandert wanneer deze wordt opgerekt, dit wordt het piëzo
resistief effect genoemd. Dit effect is uit te drukken in de functie: 

M.=Ke 
R 

(2.1) 

waarin llR de weerstandsverandering voorstelt in de rekstroken, en e de rek. K wordt de rekfactor genoemd. 
De reksfi.oken zijn uit polykristallijn silicium vervaardigd, van dit materiaal is bekend dat de rekfactor tussen 
de 20 en 40 ligt [Middelhoek 89]. Verder is bekend dat polykristallijn silicium temperatuursgevoelig is. 

In veel gevallen worden de rekstroken door middel van lijm aangebracht, dit heeft als gevolg dat er hysterese 
kan ontstaat, waardoor de onzekerheid van de meting toeneemt. Bij de tasterchip (zie Figuur 1.3) worden 
deze rekstroken door middel van opdamping, lithografie en etsen gerealiseerd, waardoor een spanningsvrije 
verbinding wordt gerealiseerd dat voor minimale hysterese zorgt. Met deze technieken kunnen de rekstroken 
inclusief het elektrisch circuit spanningsvrij aan de sprieten worden gehecht (zie Figuur 2.2). Dit elektrisch 
circuit bestaat uit een brug van Wheatstone (zie Figuur 2.3), hiermee kan het weerstandsverschil worden 
gemeten van vier rekstroken. In dit geval is voor vier weerstanden gekozen omdat de brug daardoor de 
hoogste gevoeligheid heeft. Met de drie uitgangsvoltages over de bruggen kan de verplaatsing van iedere 
spriet worden bepaald. Van een brug van Wheatstone kan als volgt het uitgangsvoltage-verandering ~ Vuit 

worden bepaald: 

Waarbij V;n het ingangsvoltage in V is en L1R, ... L1R4 de weerstandverschillen in Q, verder is R de weerstand in 
Q. Deze formule mag zo geschreven worden wanneer wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 
• de brug van Wheatstone is gebalanceerd, dit geldt wanneer Vuit = o V, dit geldt wanneer de 

weerstandswaarden van de vier weerstanden gelijk zijn (R, = R2 = R3 = R4 = R). Van de meettasters die het 
in dit verslag betreft hebben de weerstanden een weerstandsverschil van minder dan r%; 

• de weerstandveranderingen (LlR;) klein zijn(< 5%). 

f 
R3 ry ..., 

~~ :~ 
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I 
I 
I A I 
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---- ------' 

Is 

V;n B D 
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x y 
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Figuur 2.2 De weerstanden op een spriet. Figuur 2.3 De brug van Wheatstone. 
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2.3 Kalibratie-opstelling 

In deze paragraaf zal worden ingegaan op de kalibratie-opstelling waarmee de meettaster wordt gekalibreerd. 
Voor meer informatie over de kalibratie-opstelling wordt verwezen naar [Pril 03] en [Widdershoven 04). 
Verder zal in deze paragraaf het nieuw geschreven softwareprogramma om de kalibratie uit te kunnen 
voeren worden besproken. 

De definitie van kalibreren is door [Schellekens 02) als volgt beschreven: 
Het geheel van handelingen die onder gegeven omstandigheden het verband vastlegt tussen de door een 
meetinstrument of meetsysteem aangewezen waarden van grootheden, of de door een stoffelijke maat of een 
referentiemateriaal vertegenwoordigde waarden, en de overeenkomstige door standaarden verwezenlijkte waarden. 

Bij het kalibreren van de meettaster wordt de tasterkogel met een bepaalde afstand verplaatst. Bij die 
verplaatsing worden de piëzo-resistieve elementen opgerekt waardoor de weerstanden ervan veranderen, zie 
Figuur 2.4. De totale kalibratie wordt in vier richtingen uitgevoerd (oriëntatie a tfm d), zoals is weergegeven 
in Figuur 2.5, één verticale aantastrichting: oriëntatie a (o,o,-r) en drie horizontale aantastrichtingen, ieder 
r2o0 geroteerd ten opzichte van elkaar: oriëntatie b (r,o,o), oriëntatie c (-rf2,I/2'ho) en oriëntatie d (-r/2,
r/2'-ho). Er is gekozen voor drie horizontale aantastrichtingen, omdat met een kinematische koppeling in de 
tasterklem (zie Figuur 2.6) een verwachte reproduceerbaarbeid haalbaar is in de ordegrootte van ro Jlrad of 
o,oo5° [Rossielle 02). 

De opgelegde verplaatsing wordt uitgelezen door de meettaster en een laser interferometer. Vervolgens moet 
de relatie tussen de gemeten waarden van de meettaster (de gevoeligheid) en die van de interferometer 
worden bepaald. 

x r:---1/. 
% 

z 
1-,- -- -L __ _ ---
\ r-------:----=-:---:.=.; 
\ 1 PiezoresiStieve 1 
1 1 elementen 1 

Sprietje Frame 

I 

\ I 
\1 I 

Stylus 
~ I 
L------------..l a: (0,0,-l) b: (1,0,0) c: (-Yz,Yz--13,0) d: (-Yz,-Yz--13,0) 

Figuur 2.4 Aantasting in verticale richting ( o,o,-1). Figuur 2.5 De vier aantastrichtingen (oriëntaties a tjm d) 
tijdens kalibratie, met de genormaliseerde richtingsvectoren. 

De kalibratie wordt uitgevoerd met een kalibratie-opstelling, hiervan is de schematische voorstelling 
weergegeven in Figuur 2.7. In deze figuur is de meetspiegel (3) waarneembaar waarmee de meettaster (r) 
wordt verplaatst, die in de tasterklem (2) is bevestigd, zie voor de tasterklem Figuur 2.6. De meetspiegel 
wordt op zijn beurt weer door middel van een piëzoactuator (13) verplaatst. Het optisch gedeelte van de 
kalibratie-opstelling is in Figuur 2.8 schematisch weergegeven. De laserstraal bestaat uit twee stralen, de 
meet- en de referentiestraaL De dichte en gestippelde lijn in de figuur representeren respectievelijk de meet
en de referentiestraaL 



Bovenaanzicht 

Zijaanzicht 

Klemmet 
klemplaat 

Tasterklem 

Paal 

Platform 

Kalibratie 
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Uiaanzicht 

Figuur 2.6 Tasterklem, zie nummer 2 in Figuur 2.7 

10 

Figuur 2. 7 Schematische voorstelling van de kalibratie-opstelling. 1: 

meettaster, 2: tasterklem, 3: meetspiegel, 4: referentie spiegel, 5: kalibratiehuis, 6: 
instelschroef 7: elastisch scharnier, 8: cilinder, 9: klemschroef, 10: laser, 11: 

hoekspiegel, 12: 1j4:i plaatjes, 13: piëzoactuator. 

referentie 
spiegel 

D T-r 
xL+Ld 

z 

x_j 
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meetspiegel 

1/4 '}..plaatje 
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afbuigspiegel 

laser 

polariserende bundeldeler 
114 /.. plaatje 

hoekspiegel 

Figuur 2.8 Optica in de kalibratie-opstelling. De meetstraal wordt aangegeven 
met een dichte lijn, de referentiestraal is gestippeld weergegeven. 
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De complete kalibratie-opstelling is te vinden in Figuur 2.9 (tekening) en Figuur 2.10 (foto). In deze twee 
figuren zijn alle onderdelen weergegeven die nodig zijn om de kalibratie te kunnen uitvoeren. 

De meettaster is met behulp van een flex-wire verbonden aan de elektronicadoos. In deze doos zit de 
voorversterker en de AD-omzetter. De spanning van 5 V die deze onderdelen nodig hebben wordt geleverd 
door een spanningsbron. De piëzoactuator wordt aangestuurd door de piëzocontroller. De temperatuur in de 
isolatiedoos en daarbuiten wordt gemeten met thermistors. 

isolatiedoos 

optica laser 

laser display \ID \ DD ·~ 
) 

insteltafel ··········---------/ 
········--·---·········---···---··--------

Figuur 2.9 Schematische voorstelling van de totale kalibratie-opstelling. 

Figuur 2.10 Foto van de kalibratie-opstelling, waarbij de isolatiedoos is weggehaald. 



2.J.1 Nieuw kalibratie-programma 

In het nieuwe kalibratie-programma, geschreven in Labview, kunnen de Keithley 2000 (multimeter, 
temperatuursmeter), de piëzoactuator (piëzo controller, PI E-662), de laser (HP 33120A) en de 
frequentiegenerator worden uitgelezen en ingesteld, zie Figuur 2.9 .. De meettaster kan nog niet worden 
uitgelezen met het programma. 

2.}.1.1 Het hoofdmenu 

In het hoofdmenu kan worden gekozen om een temperatuurs- of een tastermeting te starten, zie Figuur 2.11. 
Tussen < > staat de functietoets aangegeven waarmee de knop kan worden geactiveerd. 

Figuur 2.11 Het hoofdmenu. 

2.}.1.2 Temperatuursmeting 

Wanneer is gekozen om de temperatuur te meten dan verschijnt het scherm zoals is weergegeven in Figuur 
2.12. In dit scherm is steeds de laatst gemeten temperatuur te zien, met daarnaast de fluctuatie. Verder wordt 
continu de gemiddelde temperatuur berekend over alle metingen en de daarbij behorende maximale 
fluctuatie. Met deze temperatuursmeting wordt gecontroleerd of deze fluctuaties binnen de isolatiedoos klein 
blijven, deze kunnen namelijk de meting met de rekstroken beïnvloeden. Verder beïnvloedt de temperatuur 
ook de verplaatsingsmeting met het laser interferometer systeem, omdat de brekingsindex van lucht 
afhankelijk is van de temperatuur. 

Door middel van de ronde knoppen GO! en STOP kan de meting respectievelijk worden gestart of gestopt. In 
het kader MENU zijn drie knoppen weergegeven waaronder de gewenste instellingen kunnen worden 
ingesteld. 
Onder de knop <FI> Measurements is het mogelijk om aan te geven welke kanalen moeten worden 
ingeschakeld waarover de temperatuur gemeten moet worden, verder is aan te geven wat de tijd moet zijn 
tussen iedere "kanaalmeting". Ieder kanaal staat synoniem voor een thermistor. 
Met de knop <F2> System wordt een scherm geopend waarin het aantal metingen kan worden ingesteld. Ook 
kan worden aangegeven of het gewenst is of een dialoogvenster moet worden geopend, om aan te geven waar 
en hoe de data moet worden opgeslagen. 

. 10. 



Figuur 2.12 Scherm van de temperatuursmeting. 

Tastermeting 

Indien in het hoofdmenu de knop <F2> Probe Measurement wordt ingedrukt dan verschijnt het scherm dat is 
weergegeven in Figuur 2.13. In dit scherm kunnen tevens met de knoppen GO! en STOP de HP
frequentiegenerator enfof de piëzoactuator (waarmee de meetspiegel wordt getransleerd) worden gestart. 
Met de knoppen onder MENUkunnen de gewenste instellingen van deze twee apparaten worden ingesteld. 

Figuur 2.13 Scherm van de tastermeting. 

Voor meer informatie over het programma wordt verwezen naar bijlageD.Het uitlezen van de meettaster is 
nog niet gebeurd, dit omdat nog niet duidelijk is of deze digitaal of analoog moet worden uitgelezen in de 
toekomst. In de volgende paragraaf zullen daarom kort de verschillen tussen deze twee opties worden 
besproken. 
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2.4 Analoog vs digitaal 

Bij de meettaster gebeurt de signaalverwerking zoals is weergegeven in het circuit in Figuur 2.14, in dit 
circuit wordt een potentiometer R7 (no k.Q weerstand) gebruikt om de brug van Wheatstone (Rr tfm R4, zie 
ook Figuur 2.3) in balans te brengen, twee weerstanden R6 en R8 zijn toegevoegd om de invloed van R7 te 
limiteren, zodat het effect van mogelijke drift van de potentiometer wordt gereduceerd. Het analoge 
uitgangssignaal van de brug van Wheatstone wordt eerst door een voorversterker (de INAn8) versterkt 
waarna het wordt gedigitaliseerd door de AD7710 met een referentievoltage, een Programmable Gain 
Amplifier (PGA), een 24 bit analoog-digitaal omzetter (ADC) en een seriële uitgang en digitaal filter. In dit 
geval wordt dus het analoge signaal van de brug van Wheatstone na versterking gedigitaliseerd. 

Het signaal (in de vorm van een voltage) dat van de brug van Wheatstone komt is altijd analoog. Twee 
signaalverwerkingen zijn mogelijk: 

r. Analoog: Het signaal van de brug van Wheatstone wordt gedigitaliseerd in de computer. 
2. Digitaal: Het signaal wordt direct na de brug van Wheatstone gedigitaliseerd. 

De verschillen tussen deze twee typen van signaalverwerking zullen hieronder worden besproken. 

A 

:--------------, 
i AD7710 1 

2.5 V I 

24 bit 
ADC 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I seriele 
I . 
1 mtgang 
I 
I 

L------ -- ------~ 
'----'l'-----~'1'----_... __ _,vOOIVersterker 

INA 118 

Figuur 2 .14 Circuit met de meest relevante elementen van de elektronica om de drie bruggen van Wheatstone 
te kunnen doormeten. Met de potentiometer R7, de voorversterker INA118, de AD7710 met een "Programmable 

Gain Amplifier" (PGA) en een analoog-digitaal omzetter (ADC). 

Analoog 

Een analoog signaal is continu, het heeft op ieder moment een waarde. Het meest kritieke van het 
transporteren van een analoog signaal door een kabel is de bescherming tegen signaaldegradatie. Geheel 
voorkomen is echter onmogelijk, dit komt door de verstoringen van buitenaf (zoals radiogolven, 
elektromagnetische golven e.d.), ruis genaamd. Deze ruis is ongewenst, zeker wanneer microvolts moeten 
worden gemeten. Een veel toegepaste en goedkope manier om ruis tijdens transport te onderdrukken, is een 
zogenaamde "twisted-pair" kabel. Deze kabel bestaat uit twee of meerdere geïsoleerde kabels die om elkaar 
zijn gedraaid, zie Figuur 2.15. Met een "twisted-pair" kabel krijgt het signaal door beide draden dezelfde 
ruishoeveelheid en offset. Het signaal dat wordt gemeten wordt door beide draden geleidt, echter is bij één 
het signaal positief en bij de andere negatief, zie Figuur 2.15. Aan het eind van de kabel krijgt het 
ontvangstapparaat de twee signalen uit de twee draden binnen. Beide zijn echter "vervuild" met ruis. Het 
ontvangstapparaat is dusdanig ontworpen dat deze het verschil tussen beide signalen (de ruis) aftrekt van het 
uitgangssignaal, waarna een schoon signaal overblijft, zie rechts in Figuur 2.15. Dit analoog signaal kan dan 
vervolgens door een analoge DAQ-kaart (data-acquisitie kaart) worden verwerkt in de computer. 
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Figuur 2 .15 Schets van analoog signaaloverdracht met gebruik van" twisted-pair" kabel. 

Digitaal 

Wanneer het gemeten analoog ingangsvoltage moet worden verwerkt met een computer dan moet het eerst 
worden gedigitaliseerd naar een digitaal nummer, dit heet analoog-digitaal omzetting. Het digitale nummer 
representeert het ingangsvoltage in aparte stappen, de grootte van een stap is afhankelijk van de 
samplefrequentie in Hz. De resolutie van een ADC wordt bepaald door aantal bits dat het digitale nummer 
representeert, een n-bit ADC heeft een resolutie van 1j2n. 

Bij het kiezen van een geschikte ADC voor een meting is de nauwkeurigheid ervan zeer belangrijk. Bij de 
meeste ADCs is de nauwkeurigheid namelijk niet gelijk aan de resolutie, dit komt omdat de nauwkeurigheid 
afhankelijk is van meerdere foutenbronnen zoals ruis , versterking, offset e.d .. Voor een goede ADC geldt dat 
de nauwkeurigheid de resolutie benadert. 

Door er voor te zorgen dat het signaal wordt getransporteerd door een zo kort mogelijke goed geisoleerde 
kabel (bijvoorbeeld een "twisted-pair"-kabel), waarna deze (na versterking) door een ADC met een hoge 
resolutie wordt gedigitaliseerd, is de kans op dataverlies het kleinst. 

Wanneer scannend moet worden gemeten met de meettaster met een snelheid van 1 mmfs dan is een 
samplefrequentie van ~ 10 kHz nodig (iedere 0,1 J.lm een meetpunt). Omdat voor deze meettaster geldt dat 
de meetonzekerheid minder dan 10 nm moet zijn, is een resolutie van 24 bit vereist. Voor een scannende 
meting met de meettaster (met 12 kanalen (=aantal rekstroken)) is daarom een geavanceerde (en kostbare) 
ADC nodig met een geschikte DAQ (data-acquisitie)-kaart. 

Een ander belangrijk aspect dat bij het scannend meten met de meettaster een probleem op kan leveren is de 
signaal/ruis-verhouding. Een goede verhouding is groter dan Go dB, dit kan alleen wanneer de rekfactor en 
dus de gevoeligheid van de polysilicium rekstroken groot is (zie paragraaf 5·4 voor meer informatie over de 
rekfactor). 





3· Kalibratie-resultaten van de oorspronkelijke 
meettaster 

Tijdens voorgaand onderzoek [Widdershoven 04] zijn metingen uitgevoerd aan de oorspronkelijke 
meettaster zoals die door Pril [Pril 03] is ontwikkeld. De resultaten en de conclusies die daaruit zijn 
getrokken zullen in deze paragraaf worden besproken. 

Tijdens alle metingen die zijn uitgevoerd wordt de meetspiegel een heen- en teruggaande beweging opgelegd 
door de piëzoactuator (zie nummer 13 in Figuur 2.7), wanneer dit twee maal is gebeurd dan wordt dit een 
submeting genoemd. Verder blijft de temperatuur tijdens een meting constant met een fluctuatie van 
minder dan o,OI°C, dit komt doordat een isolatiedoos over de meetopstelling is geplaatst [Widdershoven 04] 
(zie Figuur 2.9). 

3.1 Residu in J1Ven gevoeligheden van de oorspronkelijke meettaster 

Tijdens een kalibratie wordt het uitgangsvoltage gemeten tijdens de verplaatsing van de tasterkogeL Het 
resultaat daarvan is weergegeven in Figuur 3.1. In deze grafiek is het uitgangsvoltage te zien van de drie 
rekstroken als functie van de opgelegde verplaatsing in de richting (o,o,-1) (oriëntatie a), zie Figuur 2.5. 
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verplaatsing van de meetspiegel (laserwaarden) in ~m 

Figuur 3.1 Uitgangsvoltage van de rekstroken tijdens 
verplaatsing van de meettaster in richting ( o,o,-1) (oriëntatie a) 

[Widdershoven 04]. 

In Figuur 3-1 is te zien dat het uitgangsvoltage van spriet 2 het tegenovergestelde van dat van spriet 1 en 3, de 
reden hiervan is dat de brug van Wheatstone van deze spriet andersom is aangebracht. Zoals is te zien zijn 
de uitgangsvoltages van de sprieten lineair, dit komt doordat de weerstandsverandering lineair afneemt met 
de rek, zie ook formule (2.1) en paragraaf 3.2. Wanneer door deze uitgangsvoltages een lineaire fit wordt 
afgetrokken dan ontstaat een residu. De residuen van oorspronkelijke meettaster, gevonden door 
Widdershoven zijn weergegeven in Figuur 3.2. 



120 

100 

80 

~ 
-~ 60 

-5 •• .. 40 a: 

20 

0 

-20 
0 0.5 

I 
Spriet 1 

- Spriet2 
- sPnet3 

1.5 2 2.5 3 3 .5 4 
Verplaatsing meetspiegel in IJITl 

Figuur 3.2 Residu van de uitgangsvoltages na aftrek van de 
lineaire fit. De resultaten van spriet 2 en 3 zijn verplaatst met 

respectievelijk 100 en 50 nm [Widdershoven 04]. 

De gevoeligheden in !!V fnm van de drie sprieten is te vinden door de richtingscoëfficiënt (r.c.) te bepalen van 
de gefitte curves. In Figuur 3· 3 zijn de gevoeligheden weergegeven van de drie rekstroken gevonden tijdens 
een submeting in oriëntatie a (zie Figuur 2.5) . Omdat er vier aantastrichtingen (a tfm d) zijn worden 
uiteindelijk twaalf gevoeligheden gevonden. 
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Figuur 3·3 Gevoeligheden van de drie rekstroken tijdens een 
meting [Widdershoven 04]. 

Om vervolgens tot een grafiek te kunnen komen waarin de gevonden verplaatsing van de tasterkogel kan 
worden weergegeven in de x-,y- en z-richting is de conversiematrix A nodig. Hoe deze kan worden bepaald 
en wat deze is voor de oorspronkelijke meettaster wordt in de volgende subparagraaf besproken. 

3.2 Berekening van de conversiematrix 

In deze subparagraaf zal worden toegelicht hoe de conversiematrix A kan worden bepaald van een 
meettaster. Hiervoor zijn de volgende aannames gedaan met betrekking tot de lineariteit van meetsysteem 
van de meettaster: 

• Voor kleine vervormingen neemt de rek in de rekstoken lineair toe met de opgelegde verplaatsing. 
• De weerstand van de piëzoresistieve elementen neemt lineair toe met de lokale rek (zie formule (2.1)) 
• De relatie tussen het uitgangsvoltages van de brug van Wheatstone is lineair (zie formule (2.2)) 
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Met de twaalf gevoeligheden die zijn gevonden kan de conversiematrix A als volgt met een lineair model 
worden berekend: 

S=A·D (3-1) 

[ sem1,, sens1.b sens1,c 
semld J [0 1 -lh 

-h l sens2,a sens2.b sens2,c sens2,d =A · 0 0 Y2.J3 -Y2: 
sens3,a sens3.b sens3,c sens3,d -I 0 0 

In de matrix S zijn de termen sens;J de gevoeligheden (engels: sensitivity) in jlVjnm van de rekstrook van 
spriet (i) (zie voor sprietnummers Figuur 2.1) in de aantastrichting (J) . Matrix Dis opgebouwd uit vectoren 
die de vier aantastrichtingen representeren (zie Figuur 2.5) . Omdat dit stelsel overbepaald is, kan door 
middel van de kleinste kwadraten methode de matrix A in jlV fnm als volgt worden bepaald: 

(3-3) 

Met de conversiematrix A kan de verplaatsing van de tasterkogel worden berekend met de volgende formule: 

[ ~Vuit ,IJ 
- -1 
Xtasterkogel =A · ~Vuit ,2 

~Vuit ,3 

(3-4) 

Waarin LlViot.i de uitgangsvoltages van de rekstroken 1 tfm 3 (i) in jlV is. 

De verplaatsing gemeten met de meettaster wordt vervolgens vergeleken met de verplaatsing van de 
meetspiegel die is gemeten met de laser interferometer. Deze verplaatsing van de meetspiegel wordt 
getransformeerd naar het coördinaten systeem van de meettaster door deze te vermenigvuldigen met de rij 
uit matrix D die correspondeert met de aantastrichting tijdens de meting, voor oriëntatie a is deze dan: 

fi "'""'- "'" = [~I) · x"1
,8,

1 (3-5) 

Hierin is Xspiegel de gemeten verplaatsing van de spiegel met de interferometer. Het residu in de x-, y- en z
richting kan vervolgens worden bepaald door deze waardes van elkaar af te trekken: 

- -
residu x,y,z = x interferometer,a - x tasterkogel 

3·3 De conversiematrix van de oorspronkelijke meettaster. 

De conversiematrix A in jlVjnm van de oorspronkelijke meettaster die tijdens voorgaand onderzoek is 
gevonden [Widdershoven 04]luidt: 

[

-0, 1059 0, 2251 -0, 4832) 

A meettaster,oorspronkelijk = 0,1085 0,1632 0,3744 [!lVJnm] 
0,2495 -0,0184 -0,4710 

(3-7) 

De gevonden residuen van de oorspronkelijk meettasters, zoals die met formule (3.6) kunnen worden 
bepaald, zullen in de volgende subparagraaf worden behandeld. Verder zullen de meetresultaten die zijn 
bereikt kort aan de orde komen. 



3·4 Meetresultaten van de oorspronkelijke meettaster tot 4 J.lm 

In deze paragraaf zullen de meetresultaten (x-,y,- en z-residu) voor de vier kalibratie-oriëntaties a tfm d (zie 
Figuur 2.5) worden behandeld die tijdens het voorgaand onderzoek zijn gevonden met de oorspronkelijke 
meettaster (ontwikkeld door Pril [Pril 03]). Deze residuen zijn verkregen door de conversiematrix uit formule 
(3.7) te substitueren in formule (3.4), waarna deze waarden worden vergeleken met het resultaat dat gemeten 
is met de meetspiegel van de kalibratie-opstelling. Deze residuen zijn uitgezet tegen de verplaatsing van de 
tasterkogel, gemeten met het interferometer systeem. De gevonden resultaten voor de vier oriëntaties a tfm d 
zijn weergegeven in respectievelijk Figuur 3·4 tfm Figuur 3·7· In deze grafieken zijn de x- en y-residuen 
verschoven over respectievelijk 100 en 50 nm. 
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Residu in x-, y-en z-richting voor oriëntatie a Figuur 3·5 
[Widdershoven 04]. 

Residu in x-, y- en z-richting voor oriëntatie b 
[Widdershoven 04]. 
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Figuur 3.6 Residu in x-, y-en z-richting voor oriëntatie c Figuur 3·7 Residu in x-, y- en z-richting voor oriëntatie d 
[Widdershoven 04]. [Widdershoven 04]. 

Het residu voor oriëntatie a laat een deviatie zien van minder dan 5 nm over een verplaatsing van 4 jlm. De 
residuen van de andere drie oriëntaties hebben in de x- en y- richting een vergelijkbare deviatie. Daarentegen 
neemt bij deze oriëntaties het z-residu lineair toe met de verplaatsing van de tasterkogeL Dit residu neemt 
ongeveer no nm toe bij een verplaatsing van de tasterkogel van 4 jlm. Dit effect is te wijten aan het afrollen 
van de tasterkogel op het meetoppervlak Dit afroleffect zal in de volgende subparagraaf worden besproken. 
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Afrollen van de tasterkogel 

Zoals hierboven is aangegeven wordt de meettaster verplaatst in de z-richting tijdens een horizontale 
kalibratie-meting (oriëntaties b, c en d). Dit afroleffect is schematisch weergegeven in Figuur 3.8. De 
tasterkogel wordt verplaatst over de afstand Xverpl> daardoor roteert de stylus met een hoek a.. Het slippen 
wordt in het begin voorkomen door de wrijvingskracht (hier wordt verder op ingegaan in hoofdstuk 4.) 
Hierdoor kan de tasterkogel rollen over het oppervlak in negatieve z-richting, waardoor de meettaster 
dezelfde negatieve z-verplaatsing krijgt opgelegd (zie Figuur 3.8). In Figuur 3.5, Figuur 3.6 en Figuur 3·7 zijn 
de z-residuen positief, dit komt doordat de gevonden z-waarde van x..,tukogd negatief is, zie formule (3.6). 

Figuur 3.8 Verplaatsing in de z-richting t.g.v. het 
afrollen van de tasterkogel op het meetoppervlak. 

Dat deze z-verplaatsing een gevolg is van het afrollen van de tasterkogel kan eenvoudig worden berekend met 
de formule [Widdershoven 04]: 

1i -3 
kogel 0,25.10 -6 -9 z 1 ::::--·x 1 = ·4·10 =121·1o m verp l verp 8 -3 

st ,23·10 
(3.8) 

De gevonden waarde ligt binnen een 10%-foutmarge met de werkelijke gevonden z-verplaatsing van 
ongeveer no nm, zie o.a. Figuur 3·5· Deze 10% bestaat uit de afwijking van de tasterkogelradius, indrukking 
van de tasterkogel in het meetoppervlak en microslip [Widdershoven 04]. 

3·4·2 Compenseren voor het afroleffect 

Het afrollen van de tasterkogel kan niet worden voorkomen, vandaar dat voor dit effect moet worden 
gecompenseerd. Deze compensatie wordt uitgevoerd na een meting, tijdens het verwerken van de resultaten. 
Om een accurate compensatie te verkrijgen, moet de grootte van het afroleffect worden bepaald. Tijdens een 
meting worden 12 gevoeligheden gemeten, zie formule (3.2). De aantastrichtingen a, b, c en d ([o,o,-r], 
[r,o,o], [-I/2, l/2"·hoJ en [-1j2, -I/2-ho]) die in deze formule worden toegepast zijn niet de werkelijke 
richtingen waarin de kalibraties zijn uitgevoerd, omdat het afroleffect niet in rekening is gebracht. Deze fout 
kan als volgt worden berekend [Widdershoven 04]: 

[

sens1,a sens1.b sens1,c sens1,d J [ 0 I -V2 -lhl 
D fout =A-l sens2,a sens2.b sens2,c sens2,d - 0 0 Y2J3 -Y2J3 

sens3,a sens3.b sens3,c sens3,d -I 0 0 0 
(3·9) 

Deze Dfout die in voorgaand onderzoek is gevonden, voor de oorspronkelijke meettaster ziet er als volgt uit: 



[

0 0,0010 

D fout = 0 0, 0007 

0 -0,0277 

0,0010 

0,0007 

-0,0277 

0,0010] 
0,0007 

-0,0277 

In deze matrix representeert iedere kolom de fout van een kalibratie-richting (oriëntaties a tjm d). Voor de 
drie horizontale aantastrichtingen (b, c end), zijn de fouten gelijk. Dit komt doordat de kleinste kwadraten fit 
naar de beste oplossing zoekt voor A in alle richtingen. De z-component is voor deze richtingen veel groter 
dan voor de x- en y-componenten, dit is het gevolg van het afrollen. In de matrix Dfout wordt het afroleffect 
gegeven met de term -0,0277 (a.frolfactor). Wanneer deze term wordt vermenigvuldigd met de opgelegde 
verplaatsing (Xveryl) dan wordt de z-verplaatsing gevonden: 

Zverpl = afrolfactor · Xverpl = -0,0277 · 4 ·1 0-<i = -110 ·10-9 m 

Deze berekenden z-verplaatsing is zoals verwacht gelijk aan de z-verplaatsing uit Figuur 3·5· De 
conversiematrix kan voor dit afroleffect als volgt worden gecorrigeerd: 

[

sens1,a 

sens2,a 

sens3,a 

sensu, sens1,c sens1,d) [0 1 
sens2,b sens2,c sens2,d =A· 0 0 

sens J,b sens J,c sens J,d -1 -0,0277 

-Y2 J 
Y2..{3 -Yl../3 

-0,0277 -0,0277 

-Y2 

Het gecompenseerde conversiematrix is virtueel identiek aan de conversiematrix uit formule (3.7), dit komt 
doordat het verschil tussen de elementen kleiner is dan 5·10·5 ~Vfnm. De resultaten tot 4 ~m na compensatie 
voor het afroleffect zullen in de volgende paragraaf worden behandeld. In het verder verloop van het verslag 
zijn alle resultaten gecompenseerd voor het afroleffect 

3·5 Meetresultaten van de oorspronkelijke meettaster tot 4 J.Lm, 
gecompenseerd voor het afrollen 

De gevonden residuen na correctie voor het afrollen van de oorspronkelijke meettaster bij verplaatsing tot 4 
~m voor de horizontale oriëntaties b, c en d, zijn respectievelijk weergegeven in Figuur 3·9 tfm Figuur 3.n. 
Doordat nu is gecorrigeerd voor het afrollen wordt de deviatie minder dan 5 nm, wanneer de tasterkogel een 
verplaatsing van 4 ~m ondergaat [Widdershoven 04]. 

10 
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Figuur 3·9 Residu in x-, y-en z-richting voor oriëntatie b Figuur 3.10 Residu in x-, y- en z-richting voor oriëntatie c 
na compensatie [Widdershoven 04]. na compensatie [Widdershoven 04]. 
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Figuur 3.11 Residu in x-, y- en z-richting voor oriëntatie d 
na compensatie [Widdershoven 04]. 

3.6 Meetresultaten van de oorspronkelijke meettaster tot 25 pm 

Wanneer tijdens de kalibratie de tasterkogel grotere verplaatsingen wordt opgelegd (tot 25 J..lm) dan ontstaat 
een niet-lineair residu in J.!V, zoals is te zien in Figuur 3-12 en Figuur 3-13 voor respectievelijk oriëntatie c en 
d. Dit komt doordat de rek in de sprieten niet lineair toeneemt bij grotere verplaatsing dan 10 J..lm van de 
tasterkogel [Widdershoven 04]. 
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Figuur 3.12 Residu van de uitgangsvoltages van de drie 
sprieten in J.lV na aftrek van een lineaire fit voor oriëntatie c 
De resultaten van spriet 2 en 3 zijn met respectievelijk 100 en 

50 nm verplaatst [Widdershoven 04]. 
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Figuur 3.13 Residu van de uitgangsvoltages van de drie 
sprieten in J.lV na aftrek van een lineaire fit voor oriëntatie d 
De resultaten van spriet 2 en 3 zijn met respectievelijk 100 en 

50 nm verplaatst [Widdershoven 04]. 

Wanneer het lineaire conversiemodel uit formule (3.4) wordt toegepast dan ontstaat een niet lineair x-, y-en 
z-residu voor oriëntatie c en d in nm, zoals weergegeven in respectievelijk Figuur 3.14 en Figuur 3.16. Deze 
niet-lineariteit is een gevolg van het feit dat de rek niet lineair toeneemt met de opgelegde verplaatsing van de 
tasterkogel [Widdershoven 04]. De 3D-onzekerheden van de oorspronkelijke meettaster voor verschillende 
verplaatsingen van de tasterkogel zijn weergegeven in Figuur 3-15 en Figuur 3.17, voor respectievelijk 
oriëntatie c en d. Uit deze figuren blijkt ook dat de 3D onzekerheid niet lineair toeneemt als functie van de 
opgelegde verplaatsing van de tasterkogel, vandaar dat ook een tweede orde fit is weergegeven. Deze niet
lineariteit beïnvloedt de nauwkeurigheid van de meettaster, dit komt door het lineaire conversiemodel uit 
formule (3.4). Omwille hiervan is een tweede orde conversiemodel opgesteld, deze zal in de volgende 
paragraaf worden besproken. 
In Figuur 3.18 is het residu in oriëntatie b weergegeven. Zoals is te zien in de figuur, ontstaat stickslip bij 
ongeveer 4 J..lm. Waarom deze stickslip alleen in oriëntatie b ontstaat, komt in hoofdstuk 4 aan de orde. 
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Figuur 3.14 Residu in x-, y- en z-richting voor oriëntatie c 
na compensatie [Widdershoven 04]. 

Figuur 3.15 3D onzekerheid van de tasterkogel tijdens 
aantasten voor oriëntatie c [Widdershoven 04). 
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Figuur 3.16 Residu in x-, y-en z-richting voor oriëntatie d 
na compensatie [Widdershoven 04]. 

Figuur 3.17 3D onzekerheid van de tasterkogel tijdens 
aantasten voor oriëntatie d [Widdershoven 04]. 
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Figuur 3.18 Residu in x-, y- en z-richting voor oriëntatie b na 
compensatie [Widdershoven 04]. Stickslip ontstaat na ongeveer4jlm. 
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3· 7 Niet lineair conversiemodel 

Zoals hierboven is aangegeven ontstaan niet lineaire residuen bij verplaatsingen groter dan 10 flm, vandaar 
dat een tweede orde conversiemodel is opgesteld, waarbij deze niet-lineariteit in rekening wordt gebracht. Dit 
model ziet er als volgt uit [Widdershoven 04]: 

(3-13) 

Met hierin de conversiematrices E en F. Deze zullen moeten worden bepaald aan de hand van de 
kalibratiemetingen. Uit Figuur 3-15 en Figuur 3-17 blijkt dat het tweede orde effect pas is te onderscheiden 
van de meetonzekerheid van de meettaster bij een verplaatsing van ongeveer 7 flm of groter. Daarom zijn 
metingen met grotere verplaatsingen noodzakelijk, echter treedt in oriëntatie b stickslip op na ongeveer 4 
flm, zie Figuur 3-18, waardoor het tweede orde conversiemodel niet bruikbaar is. 

Wanneer geen slip op zou treden en het tweede orde conversiemodel kan worden gebruikt, wordt verwacht 
dat de meetonzekerheid, die nu 8o nm bedraagt (zie Figuur 3-17), zal afnemen en dat deze lineair zal 
toenemen als functie van de opgelegde verplaatsing van de tasterkogeL Ook wordt verwacht dat bij een 
verplaatsing van de tasterkogel tot 25 flm de onzekerheid minder zal zijn dan 20 nm [Widdershoven 04]. 

Om het tweede orde model toch te kunnen toepassen moet het moment dat stickslip optreedt worden 
uitgesteld. Daarvoor is in alle horizontale aantastrichtingen (het xy-vlak) een isotrope stijfheid gewenst. Hoe 
deze isotrope xy-stijfheid kan worden verkregen, en hoe deze is gerelateerd aan het moment van slippen zal 
in het volgende hoofdstuk worden toegelicht. 





4· De relatie tussen het slippen en de xy
stijfheid van de meettaster 

4.1 Inleiding: de overgang van rollen naar slippen van de tasterkogel 

Tijdens een meting met de meettaster zal de tasterkogel eerst over het oppervlak gaan rollen, zoals is 
besproken in hoofdstuk 3· Hierdoor ontstaan twee krachten, namelijk FN en Fz. De laatstgenoemde is het 
gevolg van de verplaatsing van de tasterkogel in de negatieve z-richting (zverpt), zoals weergegeven in Figuur 
4·1. 

Figuur 4-1 Krachtenspel tijdens aantasting in horizontale richting. 

De krachten FN en Fz zijn afhankelijk van de stijfheid van de meettaster (Cmeettaster): 

[
FNJ [XverplJ 
; = cmeettaster. ~verpl 

z verpl tasterkogel 

De kracht Fz probeert de meettaster terug in zijn oorspronkelijke positie te duwen. Dit wordt echter 
tegengegaan door de wrijvingskracht Fw die ontstaat tussen de kogel en het oppervlak. De tasterkogel zal 
slippen als geldt: 

Met f de wrijvingscoëfficiënt tussen de tasterkogel en het oppervlak. Bij de meting in oriëntatie b met de 
oorspronkelijke meettaster treedt slip op bij een positieve x-verplaatsing van ongeveer 4 f.!m, zie Figuur 3.18. 
Nadat de verplaatsing van 25 f..lm is bereikt wordt de tasterkogel terug bewogen en ontstaat een kracht Fz in 
negatieve z-richting. Deze Fz overwint de wrijvingskracht bij IO f.!m waardoor opnieuw slip optreedt. 

De afleiding van de stijfheidsmatrix uit formule (4.1) is te vinden in bijlage G. 



4.2 Het slippen van de tasterkogel 

Om het slipgedrag te kunnen bepalen moet het krachtenspel van de tasterkogel op het meetoppervlak 
worden geanalyseerd. Hiervoor is het nodig de stijfheid van de meettaster te kennen, zie formule (4.I). De 
afleiding van deze stijfheid van de meettaster in de vorm van een stijfheidsmatrix is te vinden in bijlage G. 
Hieronder zal eerst worden ingegaan op de stijfheid van de oorspronkelijke meettaster zoals die is 
ontwikkeld door Pril. Aan de hand van deze stijfheid zal worden aangetoond dat voor deze meettaster de 
tasterkogel zal gaan slippen in oriëntatie b. Naar aanleiding van het slippen zijn aanpassingen doorgevoerd 
aan deze oorspronkelijke meettaster, en is een nieuwe meettaster ontwikkeld door Widdershoven. De 
stijfheid van deze nieuwe meettaster in het xy-vlak is isotroop, en zal in subparagraaf 4.2.2 worden 
besproken. 

4.2.1 Stijfheid van de oorspronkelijke meettaster 

De tasterchip is vervaardigd uit een I-kristal silicium, dit houdt in dat de kristalstructuur voor de gehele wafer 
gelijk is. De kristallen zijn georiënteerd zoals is aangegeven in Figuur 4.2. Verder is in deze figuur te zien 
dat elastische elementen (scharnieren) zijn aangebracht in de driehoek die de drie sprieten verbindt. Deze 
heffen de overbepaaldheid op wanneer de aluminium ster met stylus en tastkogel op de tasterchip worden 
gelijmd. 

Scharnier <OII> 

<OÏO> <OOÏ> 

<OÏÏ> 

Figuur 4-2 De tasterchip. Met aan de rechterzijde de kristaloriëntaties van de drie sprieten. 

Spriet 3 is georiënteerd (zie Figuur 4.2) in de kristalrichting <on>, uit Figuur 4·3 is af te leiden dat de E
modulus van deze spriet gelijk is aan I,69·IOn Nfm2 [Wortrnan 65]. Sprieten I en 2 zijn respectievelijk I20° 
en 240° geroteerd ten opzichte van spriet 3, waardoor deze een E-modulus van I,38·10n Njm2 hebben. Voor 
spriet 3 is de glijmodulus o,so8·Ion Njm2 en voor sprieten I en 2 is deze o,696·10n Njm2
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Figuur 4·3 Materiaaleigenschappen van silicium als functie van de kristaloriëntatie in het <100> vlak. 
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De afmetingen uit Figuur 4·4 van de tasterchip zijn te vinden in Tabel 2.I, de overige gegevens staan in Tabel 
4·1. 

'Y 
Xs 

x 

Figuur 4·4 Tekening van het tastsysteem. 

Onderdeel Symbool Waarde 

Positie van de tasterkogel [mm Pt l(o; o; 8,2~) 

Dikte sprieten [Jlm ds 140 
x-positie spriet~ [mm Xs 14,6 
y-positie spriet 3 [mm Ys o,sr 

E-modulus spriet I & 2 [Nfm 2 E,2 I,69·I011 

E-modulus spriet 3 [N/m2 
E~ r,~8·ro" 

Glijmodulus spriet I & 2 [Nfm2 G,2 o,696·ro" 

Glijmodulus spriet~ [N/m2 G o,so8·ro" 

Tabel4-1 Gegevens oorspronkelijke meettaster. 

Met het rekenmodel, zoals te vinden in bijlage G, kan met de materiaaleigenschappen van silicium en de 
afmetingen uit Tabel2.r en Tabel4.1 de volgende stijfheidsmatrix van de oorspronkelijke meettaster in Nfm 
worden opgesteld: 

[

190,2 -1,5 -43,1 J 
cmeettaster,oorspronkelijk = -1,5 167,0 2, 7 

-43,1 2,7 1111,6 
(4·3) 

Zoals in deze matrix is te zien is C11 =1- C22, dit heeft invloed op het moment van slippen. Dit zal in de 
volgende subparagraaf worden toegelicht. 

4.2.1.1 Bepaling van het slipmoment 

Figuur }I8 toont aan dat de tasterkogel in oriëntatie b gaat slippen wanneer de tasterkogel een verplaatsing 
is opgelegd van ongeveer 4 Jlm. De verklaring daarvoor is dat de stijfheid in het xy-vlak van de 
oorspronkelijke meettasters niet symmetrisch is (C11 =1- C22). Dit komt doordat bij het ontwerp van de 
oorspronkelijke meettaster geen rekening is gehouden met de materiaaleigenschappen van het anisotrope 
silicium. Deze zijn afhankelijk van de kristaloriëntatie, zoals is weergegeven in Figuur 4·3· 



Wanneer het afroleffect in rekening wordt gebracht, dan zijn de verplaatsingvectoren van de tasterkogel: 

( 1 ) [ -1/2] [ -1/2] 
Xt,b= 0 ·Xverpl' Xt,c= 112Ji ·Xverpl' Xt,d= -112Ji ·Xverpl 

-0.0277 -ü.0277 -0.0277 
(4·4) 

Hierbij is uitgegaan van een afrolfactor van -0,0277 [Widdershoven 04], deze waarde is afhankelijk van de 
tasterkogelradius. Door Cmeettaster,oorspronkelijk en de verplaatsingsvectoren uit respectievelijk formule (4.3) en (4.4) 
te substitueren in formule (G.14) worden de krachten op de tasterkogel berekend als functie van de 
opgelegde verplaatsing Xverpl (zie Figuur 4.1). De krachten die daarmee op de tasterkogel werken, tijdens een 
kalibratie met oorspronkelijk meettaster, zijn weergegeven in Tabel 4.2. Bij het bepalen van de 
wrijvingskracht is uitgegaan van de wrijvingscoëfficiënt tussen saffier en saffier, deze is ongeveer 0,2. 

Tabel 4-2 Krachten op de tasterkogel in N als functie van de x-
verplaatsing in m voor de drie horizontale aantastrichtingen bij 

gebruik van de oorspronkelijke meettaster. 

Het valt op dat de krachten op de tasterkogel niet voor alle oriëntaties gelijk zijn. In oriëntatie c en d neemt 
de kracht in z-richting (Fz) minder snel toe dan de wrijvingskracht (Fw)· Wanneer wordt verondersteld dat 
beide krachten aan het begin van de verplaatsing gelijk zijn aan nul, dan zal Fw groter blijven dan Fz 
gedurende de gehele meting, waardoor geen slip zal optreden. 

In oriëntatie b, neemt Fz sneller toe dan Fw. Indien hier ook wordt verondersteld dat beide krachten aan het 
begin van de meting nul zijn, dan zou de tasterkogel gedurende de gehele meting moeten slippen. Dit is 
echter niet het geval (zie Figuur 3.18), wat er op duidt dat Fz aan het begin van de meting lager moet zijn dan 
Fw of Fw,o > o N (door oppervlaktekrachten zoals Van der Waals krachten en capillair krachten), zie Figuur 
4·5· Slip zal optreden wanneer Fz ~ Fw, dat is op het punt dat de twee lijnen elkaar kruisen. Wanneer wordt 
verondersteld dat het analytisch model van de meettaster de werkelijkheid exact reproduceert dan zou Fz,o 
ongeveer -0,14 mN zijn. Deze z-kracht is te verklaren doordat de tasterkogel ten gevolge van de zwaartekracht 
al iets zal doorzakken. 

x-verplaatsing 

Figuur 4·5 De Fw en de Fz uitgezet tegen de x-verplaatsing, op het 
punt waar deze twee lijnen elkaar kruisen ontstaat slip. 

In de volgende subparagraaf zal worden aangetoond, met dezelfde berekening als hierboven, dat door het 
genereren van een isotrope stijfheid in het xy-vlak geen slip meer zal optreden. 



4.2.2 Isotrope xy-sti.ifheid van de nieuwe meettaster 

Zoals in de vorige subparagraaf is aangegeven gaat de tasterkogel slippen in oriëntatie b. Dit slippen is een 
direct gevolg van het feit dat bij de oorspronkelijke meettaster geen rekening wordt gehouden met de 
anisotrope materiaaleigenschappen van silicium. Hierdoor geldt bij identieke afmetingen van de sprieten, C" 
:t:. C22• Om een isotrope stijfheid te genereren in het xy-vlak, zijn enkele aanpassingen gedaan ten aanzien 
van de dimensies van de oorspronkelijke meettaster. Daarnaast zijn nog enkele veranderingen doorgevoerd, 
al deze aanpassingen zullen hieronder worden besproken. 

4.2.2.1 Verschillen tussen de nieuwe en de oorspronkelijke meettaster 

De volgende drie veranderingen zijn doorgevoerd aan de oorspronkelijke meettaster: 

1. de tasterchip is vervaardigd uit een silicon-on-insuiator (SOl) wafer in plaats van een gewone 
silicium wafer; 

2. sprieten I en 2 zijn breder {I98 J.llll) dan spriet 3 {I63 J.Lm) (zie voor de nummering van de sprieten 
Figuur 2.I); 

3· de dikte van de sprieten is voor de nieuwe meettaster 30 J.Lm in plaats van 40 J.Lm bij de 
oorspronkelijke meettaster (ontwikkeld door Pril). 

SOI-wafer 
De voordelen om de tasterchip van de nieuwe meettaster uit een SOI-wafer te vervaardigen zijn: 

1. het is mogelijk de sprieten 30 J.Lm dik te maken, dit was niet mogelijk met de vorige silicium 
wafers; 

2. de diktevariatie van de tasterchip (en dus de sprieten) is nu minder dan I J.Lm, dit komt door het 
etsproces. Hierdoor zijn de stijfheidsvariaties ten gevolge van hoogteverschillen kleiner dan bij de 
oorspronkelijke meettaster. 

Verder is bij de nieuwe meettaster een extra isolatielaag aangebracht. Hierdoor is de elektrische weerstand 
tussen de rekstroken verhoogd, waardoor de kans op lekstromen is gereduceerd. De drift van het meetsignaal 
zal hierdoor afnemen. 

Breedtevariatie van de sprieten 
De stijfheid van de meettaster in het xy-vlak is afhankelijk van de kristaloriëntatie van het anisotrope 
silicium. Daarom zijn de sprieten met de laagste E-modulus (sprieten I en 2) breder gemaakt, zie Tabel 4·3 
voor de afmetingen van de nieuwe meettaster. 

Dikte van de sprieten is gereduceerd tot 30 J.Lm 
In het originele ontwerp van de meettaster is door Pril gespecificeerd dat de sprieten een dikte van 20 J.Lm 
moeten hebben. Hierdoor blijft de stijfheid van de sprieten laag en zo wordt voorkomen dat tijdens 
aantasting, het te meten oppervlak plastisch zal vervormen. Echter is om praktische redenen gekozen om de 
tasterchips te vervaardigen uit een beschikbare SOI-wafer, waardoor de sprieten bij de nieuwe generatie 30 
J.Lm dik zijn. 



Mmeting 
Onderdeel Symbool inmm 

Diameter tasterkogel Dt O,'i 

Lengte stylus lst 8,2 

Lengte spriet l. 1,62<; 

Breedte spriet 1 & 2 b.,. 0,198 

Breedte spriet ~ ba 0,16 

Dikte spriet d. 0,0~ 

pc-positie spriet 3 x. 4,6 

IY-positie spriet 3 Ys 0,51 

Tabel4.3 Afinetingen van de nieuwe meettaster. De verschillen ten 
opzichte van de oorspronkelijke meettaster zijn dik gedrukt. 

Met deze afmetingen kan met het rekenmodel uit bijlage G de stijfheidsmatrix worden bepaald van de 
nieuwe meettaster: 

[

83,2 -0,0 -0,7 J 
cmeettaster,nieuw = -0,0 83,2 0,0 

-0,7 0,0 516,8 
(4·5) 

In deze formule is te zien dat de termen Cu en C22 aan elkaar gelijk zijn, wat inhoudt dat een isotrope xy
stijfheid is gegenereerd. Verder valt op dat de z-stijfheid C33 ongeveer 6 maal zo groot is als de xy-stijfheid. 
Om een isotrope 3D-stijfheid te kunnen genereren moeten de dimensies van de tasterchip worden vergroot 
dan wel de stylus verlengt. Deze aanpassingen zijn beide ongewenst om het gebruik van de meettaster te 
behouden. In het volgende gedeelte zal worden aangetoond dat met de nieuwe meettaster geen slip zal 
optreden. 

4.2.2.2 Geen slip van de tasterkogel 

In dit gedeelte zal de berekening uit subparagraaf 4.2.1.1 opnieuw worden uitgevoerd voor de nieuwe 
meettaster. Hierbij is ook uitgegaan van de afrolfactor van -0,0277 [Widdershoven 04]. Door Cmeettaster,nieuw en 
de verplaatsingsvectoren uit respectievelijk formule (4.5) en (4.4) te substitueren in formule (G.14), worden 
de krachten op de tasterkogel bepaald tijdens een kalibratie met nieuwe meettaster. Deze zijn weergegeven 
in Tabel 4+ Bij het bepalen van de wrijvingskracht is ook hier uitgegaan van de wrijvingscoëfficiënt tussen 
saffier en saffier, deze is ongeveer 0,2. Dat de krachten in z-richting niet aan elkaar gelijk zijn is het gevolg 
van het feit dat de niet-diagonaaltermen uit de C-matrix niet gelijk aan nul zijn. 

Oriëntatie b Oriëntatie c Oriëntatie d 

FN 83,2 · Xvervl 83,2·Xvervl 83,2 · Xvervl 

Fw=f.FN= o,2·FN I6,6·Xvervl 16,6 ·Xvervl 16,6 ·Xvervl 

Fz 15,0 · Xvervl I3' 9 · Xvervl 14,0 · Xvervl 

Tabel 4-4 Krachten op de tasterkogel in N als JUnctie van de 
verplaatsing in m voor de drie horizontale tastrichtingen bij gebruik 

van de nieuwe meettaster. 

Uit deze berekening komt naar voren dat de tasterkogel niet zal gaan slippen op het oppervlak, wanneer er 
van uit wordt gegaan dat in het begin van de verplaatsing beide krachten gelijk aan nul zijn, of wanneer Fz < 
oN. Hierdoor zal gedurende de gehele meting Fz kleiner blijven dan Fw. 

In het volgende hoofdstuk zal worden geanalyseerd of de berekende isotrope xy-stijfheid inderdaad is 
bewerkstelligd. In deze stijfheidsanalyse zal onder andere het analytische model worden vergeleken met een 
EEM-model. Ook zullen de uitgevoerde stijfheidsmetingen aan de orde komen. 
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5· Stijfheidsanalyse 

Zoals uit berekeningen uit het vorige hoofdstuk is gebleken wordt een symmetrische stijfheid in het xy-vlak 
verkregen wanneer sprieten I en 2 een breedte van I98 11m en spriet 3 een breedte van I63 11m krijgen. In dit 
hoofdstuk zal worden geanalyseerd of deze berekeningen kloppen. 

Eerst zijn stijfheidsmeringen uitgevoerd aan enkele proefsprieten om te bepalen in hoeverre de 
materiaaleigenschappen van het silicium (waaruit de tasterchips zijn vervaardigd) afhankelijk zijn van de 
kristaloriëntatie. Hiermee wordt ook onderzocht of de kristaloriëntatie van de silicium wafer is zoals 
gespecificeerd (zie Figuur 4.2). Alle stijfheidsmeringen die worden besproken zijn uitgevoerd met een 
ruwheidsmeter (zie Figuur 5.I). Hiermee kan de doorbuiging worden gemeten die ten gevolge van een 
constante kracht van 3·4 mN ontstaat. 

Na de metingen aan de proefsprieten zullen het analytische stijfheidsmodel uit bijlage G worden vergeleken 
met HEM-berekeningen. Deze berekeningen zullen vervolgéns worden geverifieerd aan de hand van enkele 
stijfheidsmeringen die zijn uitgevoerd aan twee soorten tasterchips zie Figuur p(b). 

Tot slot zal in dit hoofdstuk worden bekeken wat de rekfactor is van de nieuwe meettaster, en van de drie 
sprieten afzonderlijk. 

Fklem 
v=o,zmmfs 
F = J,4mN 

~ 

(a) Schematische weergave ruwheidsmeter. (b) Foto ruwheidsmeter. 

Figuur p Proefopstelling stijfheidsmeting. 

5.1 Stijfheid van de proefsprieten 

Om vast te stellen of de materiaaleigenschappen van het silicium waaruit de tasterchips zijn vervaardigd 
daadwerkelijk afhankelijk zijn van de kristaloriëntatie zijn uit dezelfde wafer enkele proefsprieten geëtst (zie 
Figuur 5.2). Door aan de proefsprieten stijfheidsmetingen uit te voeren, kan worden vastgesteld of de 
gespecificeerde E-modulus ook daadwerkelijk klopt. 

I 2 3 

<OOI> <OIO> 

Figuur 5.2 De sample met proefoprieten. 
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Volgens de specificaties zouden sprieten 2 en 3, van de proefsample, de kristalrichting <On> moeten 
hebben, wat inhoudt dat deze volgens [Wortman 65] een E-modulus hebben van I,69·Iou Nfm2

' de 
proefsprieten I5° verdraaid daarvan, sprieten I en 4, hebben een E-modulus van I,56·Iou Nfm2

, zie Figuur 

5-3-

Figuur 5-3 E-modulus in Pa van silicium als JUnctie 
van de kristaloriëntatie in het <100> vlak. 

Om dit te verifiëren, is door middel van een ruwheidsmeter vastgesteld wat de doorbuiging is van de sprieten 
bij een bekende constante kracht. Met deze gegevens kan dan eenvoudig de stijfheid k in Nfm van de 
sprieten als volgt worden bepaald: 

In deze formule is de kracht F gelijk aan 3,4 mN, J staat voor de doorbuiging in m. De Eis de E-modulus van 
de desbetreffende spriet in Nfm2

, de b_, d en de l zijn respectievelijk de breedte, dikte en de lengte van de 
spriet in m . De sprieten zijn opgemeten met een meetmicroscoop en de volgende afmetingen zijn 
vastgesteld: 

b= o,I5 mm 
d= o,o3 mm 
l= 2,75 mm 

Deze afmetingen komen overeen met de gespecificeerde afmetingen met een afwijking minder dan I ~m. 
De meetresultaten gevonden tijdens de metingen met de ruwheidsmeter zijn weergegeven in Figuur 5+ 
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~ -02 
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(a) Sprieten 2 en 3· 
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-0.5oL-_..,..o_"-5 -~~-~t"=_5--2'----::'2_"-5 ----:-- ------:'3_5 
Verplaatsing ruwheidsmaler [mm] 

(b) Sprieten 1 en 4· 

Figuur 5·4 Doorbuiging van de proefsprieten. 



De berekende en gemeten stijfheid van de sprieten zijn weergegeven in Tabel p. De conclusie die getrokken 
kan worden is dat de stijfheid van de sprieten die gemeten is goed overeenkomt met de berekende stijfheid. 
Waarmee is vastgesteld dat de E-modulus van de sprieten inderdaad afhankelijk is van de kristaloriëntatie 
van het silicium en dat deze eenvoudig is te bepalen met behulp van de theorie. 

Stijfheid in N fm 
Spri§e Berekend Gemeten 

I 7.6 7.6 
2 8,2 8,2 

3 8,2 8,1 

4 7,6 7,6 

Tabel5.1 Berekende en gemeten 
stijfheden van de proe.fsprieten. 

Met deze metingen is echter nog niet onomstotelijk vastgesteld dat de sprieten in de tasterchip ook hetzelfde 
isotrope gedrag zullen gaan vertonen tijdens stijfheidsmetingen. Dit omdat de sprieten in de tasterchip 
tijdens een stijfheidsmeting ook zullen worden getordeerd. De wringing in de spriet is afhankelijk van de 
glijdingsmodulus, deze is voor anisotrope materialen ook afhankelijk van de kristaloriëntatie (zie Figuur 4·3)· 

In de volgende paragraaf zal de stijfheid van twee tasterchips worden geverifieerd met EEM-berekeningen. 

5.2 Verificatie theoretisch sti.ifheidsmodel met het EEM-model 

In deze paragraaf zullen een niet gecompenseerde tasterchip (tasterchip I) en een wel gecompenseerde 
tasterchip (tasterchip 2) worden onderzocht. Deze tasterchips hebben de afmetingen zoals gegeven in 
respectievelijk Tabel 2.I en Tabel 4-3- Echter heeft de niet gecompenseerde tasterchip (tasterchip I) een dikte 
van 30 J..lm in plaats van 40 J..lm. Verder is uit metingen met de meetmicroscoop gebleken dat spriet 3 van de 
wel gecompenseerde tasterchip (tasterchip 2) een breedte heeft van I97 J..lm in plaats van I98 J..lm. Hierdoor 
worden de twee stijfheidsmatrices van deze tasterchips als volgt: 

[

78,2 -0,7 

etasterchip I = -0,7 68,6 
-17,7 1,2 

-17,7] [83,1 -0,0 
1,2 ' ctasterchip2 = -0,0 82,8 

456,0 -1,2 0,1 

-1,2 J 
0,1 

515,0 

Met behulp van het EEM-pakket MARC/MENT AT zijn twee modellen gemaakt waarmee de stijfheden van 
deze twee tasterchips kunnen worden bepaald. In deze paragraaf zullen de theoretisch stijfheidsmatrices uit 
formule (5.2) worden vergeleken met deze EEM-modellen (zie Figuur 5·5 voor een model). In deze modellen 
is een verstijving gemodelleerd van aluminium met een dikte van o,I mm, dit zal in paragraaf 5·3· waar de 
stijfheidsmetingen worden besproken, verder worden toegelicht. Dit aluminium plaatje heeft een hogere 
stijfheid dan de sprieten, waardoor het bij belasting van de sprieten weinig invloed zal uitoefenen op de 
doorbuiging ervan. 

Om een goede vergelijking te kunnen maken is de stylus fictief verplaatst op het analytisch model en zijn 
vier stijfheidmatrices opgesteld voor de volgende vier tasterkogel-coördinaten: 

1. Pt= (o; o; 8,23) mm (punt o, zie stijfheidsmatrices in formule (5.2))) 
2. Pt= (-3,28; 3-46; 8,23) mm (punt I) 
3· Pt= (-I,35; -4,57; 8,23) mm (punt 2) 
4· Pt = (4,6I; I,n2; 8,23) mm (punt 3) 

In Figuur 5.6 zijn de vier punten weergegeven waarvoor de stijfheidmatrices zijn opgesteld. 



L 

Figuur 5·5 EEM-model van de tasterchip. Figuur 5.6 De vier punten op de tasterchip ( o tjm 
J). 

De stijfheidsmatrices in de punten I tfm 3 zijn berekend met formule (G.I5) en zijn voor tasterchip I en 
tasterchip 2: 

Tasterchip I: Tasterchip 2: 

( 165,8 -86,9 -206,5) ( 164,7 -85,0 -199,4) 
C punt/ = -86,9 173,9 216,6 C punt / = -85,0 150,2 192,9 

-206,5 216,6 515,0 -199,4 192,9 456,0 

( 97,3 47,5 -85,7) (96,2 50,5 -92,5) (5·3) 
C punt2 = 47,5 241 ,6 -285,9 C punt2 = 50, 5 208,0 -252,1 

-85,7 -285,9 515,0 -92,5 -252,1 456,0 

(243,3 38,8 287,3) (201,4 32,1 237,8) 
C puntJ = 38,8 92,3 69,7 C punt3 = 32,1 77,3 62,8 

287,3 69,7 515,0 237,8 62,8 456,0 

Wanneer in één van de vier punten een krachtFin N wordt aangebracht is de verplaatsing bïn mals volgt te 
bepalen: 

(5·4) 

Wanneer de kracht gelijk is aan F = [o;o;-3Al mN, dan zijn de gevonden verplaatsingen voor de 
stijfheidsmatrices voor de twee tasterchips en de EEM-modellen zoals weergegeven in Tabel5.2. 



Doorzakking in u,m 

Positie van de kracht Tasterchip I Tasterchip 2 
(3-4 mN) Analytisch EEM- Analytisch EEM-

model model model model 
Punto (o; o; 8,23) 7.5 7,2 6,6 6,3 
Punt 1 (-3 ,28; 3,46; 8,23) 24,6 23,3 20,4 IC),4 
Punt 2 (-I,35; -4, )7; 8,23) 24,) 23,3 20,4 IC),4 

Punt 3 (4,6I; I,II2; 8,23) 20,4 I9·7 20,_4 I9.4 

Tabelp Gevonden verplaatsingen bij gebruik van het analytische en 
EEM-model voor beide tasterchips bij een kracht van F = [o;o;-J,4] mN. 

Zoals is te zien in de tabel, .zijn de verschillen tussen de gevonden verplaatsingen voor het theoretisch en 
EEM-model kleiner dan 5,6% (punt 3· tasterchip I) . Met deze berekeningen is tevens aangetoond dat de 
stijfheid in het xy-vlak symmetrisch is. Om deze gevonden waarden van de berekeningen te verifiëren zijn 
stijfheidsmetingen uitgevoerd aan de tasterchip. Deze zullen in de volgende paragraaf worden toegelicht. 

5·3 Stijfheidsmetingen aan de tasterchips 

Zoals beschreven in de voorgaande paragraaf, hebben volgens het theoretisch model van Pril en het EEM
model, tasterchip I (niet gecompenseerd) en tasterchip 2 (wel gecompenseerd) respectievelijk een niet 
symmetrische en een wel symmetrische stijfheid in het xy-vlak. Om dit te controleren zijn 
stijfheidsmetingen verricht met de ruwheidsmeteraan beide tasterchips, zie de foto in Figuur 5.r(b). 

Zoals weergegeven in Figuur 4.2 zijn elastische elementen (scharnieren) aangebracht op de tasterchip. Uit 
een EEM-berekening blijkt dat deze schamieren de vervorming van een tasterchip dusdanig beïnvloeden 
tijdens een stijfheidsmeting dat, zonder aanpassingen aan de tasterchip, geen uitspraak is te doen over de 
stijfheid van de tasterchip in het xy-vlak, zie Figuur 5.7(b) . 

I 

f_, 
(a) Tasterchip met boundary conditions. (b) Vervorming t.g.v. de kracht van 3·4 mN. 

Figuur 5·7 Model van de tasterchip in het EEM-pakket MARCjMENTAT. 

Om de invloed van deze schamieren te verkleinen is een verstijving op de tasterchips gelijmd, dit is 
weergegeven in Figuur 5.8. Het doel hiervan is dat de schamieren hiermee geen invloed meer kunnen 
uitoefenen op de doorbuiging van de chip. Dit is tijdens een meting met de meettaster namelijk ook niet het 
geval. Zoals was aangegeven in paragraaf 5.2 is bij de verificatie van het theoretisch stijfheidsmodel met het 
EEM-model deze verstijving meegenomen (zie Figuur 5.5) . 



(a) Tasterchip met verstijving gemodelleerd in UG. (b) Foto van de tasterchip met verstijving. 

Figuur 5.8 Tasterchip met verstijving. 

De aluminium verstijving is vervaardigd uit een gewalste plaat, hierdoor ontstaan interne spanningen in het 
materiaal, waardoor de verstijving een voorkeursstand heeft (een "kromming"). Deze "kromming" wordt 
tijdens een stijfheidsmeting met de ruwheidsmeter, naast de doorzakking van een spriet, ook gemeten. Een 
stijfheidsmeting bestaat daarom uit zes metingen, drie aan de bovenzijde en drie aan de onderzijde van een 
spriet. Van deze zes metingen worden de drie gemiddelden per spriet berekend. Hiermee wordt de 
voorkeursrichting van de aluminium verstijving uitgemiddeld, dit wordt ook wel de "omslagmethode" 
genoemd [Schellekens 03] . 

De resultaten van de metingen met de twee tasterchips zijn weergegeven in Tabel 5-3- in deze tabel zijn 
tevens de waarden te vinden die met het EEM-pakket MARC/MENT AT zijn gevonden. 

Spriet 

I 
2 

3 

Tabels.J 

Doorzakking in urn 

Tasterchip 1 Tasterchip 2 

(Niet gecomp.) (Welgecomp .) 
Meting EEM Meting EEM 

46,) 23-3 48,2 20,6 

4_2,7 23_,3_ 48,o 20,6 

4),8 I9,7 47,8 20,6 

Resultaten stijfheidsmetingen en EEM-berekeningen 
aan de tasterchip. 

Uit deze resultaten blijkt dat de metingen en de EEM-berekeningen niet goed met elkaar overeenkomen. Dit 
komt doordat bij de EEM-berekeningen de lijm niet wordt gemodelleerd, er is eerst lijm in de drie hoeken 
van de verstijving aangebracht. Hierna is extra lijm aangebracht tussen de driehoek (zie Figuur 4.2) en 
verstijving om de eventuele vervorming van de scharnieren uit te sluiten. Uit deze verschillen valt te 
concluderen dat de lijm bij belasting van de sprieten een significante rol speelt bij de doorbuiging die wordt 
gemeten. De lijm zal dus ook bij het kalibreren van de meettaster invloed hebben op de meting, dit zal in 
hoofdstuk 6 worden aangetoond. 

Omdat de stijfheid van de verlijmde verstijving wel uniform is (maar lager dan de gemodelleerde verstijving) 
is de gemeten doorzakking van spriet 3 bij de tasterchip I wel significant minder dan bij spriet I en 2 , zoals 
ook uit de EEM-berekening blijkt. De verhouding tussen de metingen en EEM-berekeningen bij tasterchip I 

ligt tussen 2,0 en 2,2. Bij de metingen aan tasterchip 2 valt op dat de doorzakkingen bij alle drie de sprieten 
ongeveer gelijk zijn, dit is eveneens bij de EEM-berekeningen, echter een factor 2,3 lager, dit is eveneens aan 
de lijm te wijten. De reden dat de verhoudingen tussen de metingen en de EEM-berekeningen van de twee 
verschillende tasterchips niet hetzelfde zijn, komt doordat de dikte van de lijmlagen waarschijnlijk niet gelijk 
is. In Figuur 5·9 is het resultaat van een EEM-berekening te zien wanneer een uniforme belasting wordt 
aangebracht op de gemodelleerde verstijving (zoals in punt o, zie Figuur 5.6) . 



Figuur 5·9 Doorzakking van tasterchip 2 met verstijving t.g.v. een uniforme 
belasting. De figuur boven geeft het xz-aanzicht, de figuur eronder is hetzelfde 

resultaat, echter is deze om de x-as gedraaid. 

5·4 Bepaling van de rekfactor 

In deze paragraaf zal bekeken worden wat de rekfactor (I<) (engels: gauge factor) is van de rekstroken. De 
dimensieloze rekfactor is gedefinieerd als de gevoeligheid van een rekstrook en is de verhouding tussen de 
weerstandsverandering (~) en de rek (t) : 

K= M = AV 
R · ê Vin · ê 

(5-5) 

Waarbij de rek is gedefinieerd als: L1ljl. Verder is Vin het ingangsvoltage over de brug in V en L1V het 
voltageverschiL Uit de literatuur is bekend dat de rekfactor voor polykristallijn silicium tussen de 20 en 40 
zou moeten liggen [Middelhoek 89]. Uit voorgaand onderzoek aan de oorspronkelijke meettasters komt 
echter naar voren dat de rekfactor ongeveer 4 bedraagt [Widdershoven 04]. 

Als de rekfactor laag is dan heeft dat tot gevolg dat de gevoeligheid ook laag is, waardoor de ruis op het 
ingangssignaal (Vin) is terug te zien in het uitgangssignaal (Vuit) (slechte signaal-ruis-verhouding), en heeft 
dus een ongewenste invloed op het meetresultaat. Daarom is het zaak dat de rekfactor zo hoog mogelijk is. 

Rekfactor van de meettaster 

Voor de nieuwe meettasters is de rekfactor bepaald door deze, geplaatst in oriëntatie a, een bekende 
verplaatsing op te leggen met de piëzoactuator. Doordat de verplaatsing bekend is kan met het EEM-model 
worden bepaald wat de rek ( t) in een rekstrook is. Verder is het ingangsvoltage (Vin) gemeten met een 
multimeter en kan het voltageverschil tijdens het oprekken worden bepaald met de meetapparatuur die 
wordt gebruikt voor de kalibratie-metingen (zie hoofdstuk 2). Het resultaat van deze meting is weergegeven 
in Figuur 5-JO. Het ingangsvoltage over een Wheatstonebrug is 0,79 V. Wanneer een verplaatsing van I2 Jlm 
wordt opgelegd dan is de rek ongeveer ê = 33-Io-5. Zoals in Figuur 5-10 is weergegeven is het gemeten 
voltageverschil voor spriet I en 2 ongeveer 5000 f.!V en voor spriet 3 ongeveer 4000 flV. Met formule (5-5) 
wordt dan een rekfactor gevonden voor spriet I en 2 van I9 en voor spriet 3 is deze I5,3· Het voltageverschil 
tussen de sprieten kan het gevolg zijn van de lijm die is aangebracht tussen de componenten van de 
meettaster, dit zal in paragraaf 6.3 uitgebreid worden besproken. 
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Figuur 5.10 Uitgangsvoltage tijdens een verplaatsing van 12 

f.im in richting (o,o,-1); oriëntatie a. 

Rekfactor van een spriet 

Twee proefsamples zijn vervaardigd waarbij de driehoek is weggehaald, zie Figuur 5.11. Hiermee kan de 
rekfactor worden bepaald van een afzonderlijke spriet door deze een doorzakking op te leggen met de 
ruwheidsmeter (met een constante kracht van 3-4 mN), zie voor de opstelling Figuur 5.12. De piëzoresistieve 
rekstroken zullen oprekken tijdens het doorzakken van de spriet. Hierdoor verandert het uitgangsvoltage 
over de brug van Wheatstone (zie formule (5 .5)). Dit uitgangsvoltage kan worden gemeten, doordat aan de 
proefsamples een flexwire is verbonden. 

Het uitgangsvoltage over de brug van Wheatstone bereikt echter, gedurende de meting, de limiet van de 
voorversterker, waardoor het uitgangsvoltage niet meer kan worden gemeten. De plaats waar de ruwheids
meter zich op dat moment op de spriet bevindt ligt ongeveer tussen 0,7 mm en 0,77 mm. Omdat de spriet 
nu niet in een S-vorm wordt vervormd, zoals dat gebeurt tijdens een meting in oriëntatie a (zie voor de S
vervorming Figuur 5.9), worden alleen de rekstroken R1 en R4 (zie Figuur 2.2) opgerekt, R2 en R3 blijven 
gelijk (LlR2 = ilR3 = o V). De rek die in de rekstroken ontstaat, ligt tussen 5,2·10·4 en 5,9·10·4 . V;n ligt tussen 
0,78 V en 0,79 V. 

Omdat LlR2 = ilR3 = o V en LlR1 = LlR4 wordt formule (2.2) als volgt: 

2M 
LlVuit =--·Vin 

4R 

Hiermee kan de rekfactor als volgt worden bepaald 

K= M =2LlVuit 
R · ê Yfn · ê 

(5-7) 

Deze rekfactor ligt, met de hierboven aangegeven waarden, tussen 25,7 en 30,6 voor een afzonderlijke spriet. 
Deze waarden zijn aanzienlijk hoger dan is berekend in subparagraaf 5·4·!. De waarschijnlijke reden 
hiervoor is dat de lijm tussen de componenten van de meettaster ook wordt belast, waardoor de berekende 
rek (met het EEM-model, zie Figuur 5·5) hoger is dan de rek die in werkelijkheid optreedt in een rekstrook 

De meetresultaten met de nieuwe meettaster (met isotrope xy-stijfheid) zullen in het volgende hoofdstuk 
worden besproken. 



Figuur 5.11 Proefsamples waarmee de rekfactor is 
bepaald van elke spriet. 

Figuur 5.12 Met de ruwheidsmeter wordt een spriet een 
verplaatsing opgelegd. 





6. Meetresultaten nieuwe meettaster 

In dit hoofdstuk zullen de meetresultaten worden besproken die zijn verkregen met de nieuwe meettasters 
(zie voor een foto Figuur 6.1) bij een verplaatsing van 4 1.1m, 12 1.1m en 25 1.1m in de oriëntaties a tfm d (zie 
Figuur 2.5). Deze resultaten zullen vervolgens worden geanalyseerd en naar aanleiding daarvan zijn 
aanpassingen doorgevoerd bij de assemblage van enkele aangepaste meettasters. 

Figuur 6.1 De nieuwe meettaster. 

6.1 Meetresultaten bij een verplaatsing tot 4 pm 

Met de nieuwe meettasters zijn kalibratie-metingen uitgevoerd zoals besproken in hoofdstuk 2. De resultaten 
die in deze paragraaf zullen worden besproken zijn gevonden bij een kalibratie waarbij de meettaster enkel 
in oriëntatie a (verticaal) is geplaatst. De opgelegde verplaatsing verloopt met stapjes van ongeveer 0,1 1.1m. 
De metingen die hieronder worden besproken bestaan uit vijf submetingen. Gedurende een submeting 
wordt de tasterkogel door middel van de piëzoactuator (zie nummer 13 in Figuur 2.7) twee maal op en neer 
bewogen. 

Het gevonden residu in oriëntatie a voor alle vijf de submetingen is weergegeven in Figuur 6.2. In Figuur 
6.3 en Figuur 6.4 zijn de gevonden residuen weergegeven van respectievelijk de eerste en de vijfde 
submeting. Wat direct opvalt is dat in spriet 2 meer hysterese wordt gemeten dan in de andere twee (spriet I 

en 3) . Hysterese houdt in dat het uitgangsvoltage bij de omhooggaande beweging verschilt met de 
neergaande beweging. In de figuren is tevens te zien dat drift optreedt tijdens de eerste submeting, dit houdt 
in dat het residu van de teruggaande beweging niet uitkomt op het startpunt van de heengaande beweging. 
Deze drift is bij submeting vijf minder dan bij submeting één. 

Deze hysterese en drift werd niet gevonden tijdens de metingen met de oorspronkelijke meettasters zoals 
besproken in paragraaf 3·5· De mogelijke oorzaken dat bij de nieuwe meettasters wel hysterese en drift 
voorkomt zullen verderop in dit hoofdstuk worden besproken (paragraaf 6.3). 
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Figuur 6.2 Residu van vijf submetingen in oriëntatie a 
(tasterkogel is dus 10 maal op en neer bewogen). 
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Figuur 6.3 Submeting 1; oriëntatie a. Figuur 6.4 Submeting 5; oriëntatie a. 

6.2 Meetresultaten bij een verplaatsing tot 12 pm 

Om een beeld te kunnen vormen of de hysterese in spriet 2 ook wordt gemeten wanneer de tasterkogel 
grotere verplaatsingen wordt opgelegd dan 4 !liD, zijn metingen in oriëntatie a uitgevoerd tot 12 11m. Het 
meetresultaat van de eerste en vijfde submeting is weergegeven in respectievelijk Figuur 6.5 en Figuur 6.6. 

Wat weer direct opvalt bij deze twee figuren is dat de hysterese in spriet 2 meer is geworden ten opzichte van 
de metingen tot 4 11m. Ook is opvallend dat de drift in spriet 2 bij submeting één zeer groot is en bij 
submeting vijf niet meer wordt waargenomen, dit verschijnsel is hetzelfde als bij de metingen tot 4 !liD, zie 
Figuur 6.2. De mogelijke oorzaak van deze hysterese en drift moet naar alle waarschijnlijkheid worden 
gezocht in de veranderingen aan de meettaster. Deze zullen in de volgende paragraaf worden toegelicht. 
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Figuur 6.5 Submeting 1; oriëntatie a. 
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Figuur 6.6 Submeting 5; oriëntatie a. 

De hierboven beschreven metingen in oriëntatie a tot 4 f.!m en r2 f..lm zijn op twee verschillende snelheden 
uitgevoerd, namelijk met een wachttijd van 2 s en ro s tussen de stappen. Bij deze twee varianten zijn geen 
significante verschillen waargenomen wat betreft hysterese en drift. 

6.3 Hysterese en drift 

Uit de meetresultaten, zoals besproken in de voorgaande paragraaf, wordt hysterese en drift waargenomen, 
en dan vooral in spriet 2. Bij metingen met de oorspronkelijke meettasters werd pas hysterese waargenomen 
wanneer verplaatsingen werden opgelegd van r8 f..lm tot 25 f..lm, en dan alleen in de horizontale oriëntaties (b, 
eend). 

Hysterese houdt in dat het uitgangsvoltage bij de omhooggaande beweging van de tasterkogel verschilt met 
de neergaande beweging. Om de gemeten hysterese te kunnen kwantificeren kan een percentage voor de 
hysterese als volgt worden berekend: 

d 
H(x)= hyst ·100% 

V(xmax)- V(O) 
(6.r) 

Hierin is dhyst het verschil tussen het voltage tussen de heen- en teruggaande beweging (zie Figuur 6.7). De 
berekende hysterese percentages voor de meetresultaten zoals die zijn weergegeven in Figuur 6.4 en Figuur 
6.6, zijn weergegeven in Tabel2.r. De berekende hysterese percentages blijken hoger te liggen dan het uit de 
literatuur aangegeven hysterese percentage van 0,2% wat kan optreden bij rekstroken [Window 82]. 

De drift wordt gedefinieerd als weergegeven in Figuur 6.8. Hierbij komt het uitgangsvoltage bij de 
neergaande beweging niet terug op het beginvoltage (V(o)) van de omhooggaande beweging. 

Omdat tijdens de metingen in oriëntatie a met de oorspronkelijke meettasters geen hysterese werd 
waargenomen, moet de oorzaak van de hier gemeten hysterese logischerwijs gevonden worden bij de 
veranderingen die zijn doorgevoerd aan de meettaster. Zie voor de drie belangrijkste veranderingen 
subparagraaf 4.2.2.r. Hierbij kan meteen worden opgemerkt dat de hysterese geen gevolg kan zijn van de 
veranderingen aan de geometrie van de meettaster (breedte- en dikteverandering). Dit kan worden 
geconcludeerd omdat bij de vorige meettaster geen hysterese werd gemeten in oriëntatie a bij kleine 
verplaatsingen (4 f..lm). 



IV erplaatsing rlysteresepercentage 

in urn Spriet 1 Spriet 2 Spriet 3 

4 0,4 2,2 0,7 

12 O,l:i 2,2 0,7 

Tabel6.1 Hysterese percentage van de drie 
sprieten. 
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Figuur 6. 7 Definitie van hysterese. 
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Figuur 6.8 Definitie van drift. 

De oorzaak van de hysterese en drift kan mogelijkerwijs gevonden worden in: 
• de SOI-wafer. Er zou statische lading kunnen ontstaan tussen de twee isolatielagen, waardoor een 

voltageverandering gemeten wordt [Wu 04]. Echter verklaart dit niet waarom bij alle metingen in spriet 2 

de meeste drift en hysterese wordt waargenomen; 
• het visco-elastisch gedrag van de lijm. De meettaster bestaat uit meerdere componenten die aan elkaar 

zijn bevestigd met een twee componenten epoxy-lijm (zie Figuur 6.n). Deze lijm is een polymeer, en van 
een polymeer is bekend dat deze visco-elastisch gedrag vertoont bij toe- en afnemende spanning [Vegt 
91] , zie Figuur 6.12. Dit zou de hysterese kunnen verklaren. De drift kan het gevolg zijn van kruip. 
Doordat spanning wordt opgebouwd en afgebouwd, ten gevolge van de heen- en teruggaande beweging 
tijdens een meting, neemt de rek in de lijm toe tot een bepaalde waarde, zie Figuur 6.13. De drift neemt 
hierdoor exponentieel af, zoals weergegeven in Figuur 6.14. Dit blijkt uit onder andere de meting zoals 
weergegeven in Figuur 6.2; 

• de globtop (lijmprop). Deze globtop beschermt de contactpunten (wire honds) tussen de flexwire en de 
tasterchip. Bij de oorspronkelijke meettaster was deze globtop aanzienlijk kleiner (zie Figuur 6.9) dan bij 
de nieuwe meettaster (zie Figuur 6.10). Zoals is te zien in Figuur 6.10 ligt de globtop dichtbij spriet 2. 

De hysterese en drift zou een gevolg kunnen zijn van de interne spanningen die zijn ontstaan na het 
krimpen van de globtop. Verder is de globtop ook een polymeer, dus vertoond deze ook visco-elastisch 
gedrag, waardoor deze ook de drift en hysterese zou kunnen veroorzaken (zie vorige punt). 

Figuur 6.9 Oorspronkelijke meettaster. Bij deze is een 
kleine globtop aangebracht. 

Spriet 2 

Figuur 6.10 Nieuwe meetaster. Bij deze is een grote 
globtop aangebracht. 



Epoxy lijm 

Figuur 6.11 Plaatsen waar lijm is toegepast bij bevestiging 
van de verschillende componenten. 
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Figuur 6.13 Rek als functie van de tijd, bij constante 
opgelegde spanning [V egt 91]. 
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Figuur 6.12 Spanning-rek diagram van een visco
elastisch materiaal [Vegt 91]. 
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Figuur 6.14 Drift neemt per submeting af 

6.4 Aanpassingen aan de nieuwe meettaster om hysterese en drift te 
beperken 

Om deze drie mogelijke oorzaken van de hysterese en drift, die in de vorige paragraaf werden opgesomd, 
verder te onderzoeken zijn drie aangepaste meettasters geassembleerd. Gekozen is voor de volgende 
varianten: 

• geen globtop (voorkomen van de mogelijke interne spanningen) (taster 1); 
• geen globtop en geaard (statische lading afvoeren) (taster 2); 
• geen globtop en de tasterchip ingeklemd in de houder (dus geen lijm tussen tasterchip en tasterhouder) 

(taster 3). 

Met deze drie varianten zijn metingen uitgevoerd, de resultaten daarvan zullen in het volgende hoofdstuk 
worden behandeld. 

6.5 Meetresultaten bij een verplaatsing tot 25 J.Lm 

Zoals uit de meetresultaten uit paragraaf 6.2 en 6.3 is gebleken wordt hysterese gemeten, waardoor met deze 
meettasters geen verdere metingen kunnen worden uitgevoerd om de meetonzekerheid ervan te kunnen 
bepalen. Wel kan nog worden nagegaan of de tasterkogel zal gaan slippen op het meetoppervlak in een van 
de andere meetoriëntaties b, c en d. Hiervoor zijn metingen uitgevoerd tot 25 flm. De resultaten hiervan zijn 
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respectievelijk weergegeven in Figuur 6.15, Figuur 6.16 en Figuur 6.17. Zoals is te zien in Figuur 6.15 treedt 
slip op in oriëntatie b. Het moment van slippen ligt in deze oriëntatie op ongeveer 13 jlm, dit is aanzienlijk 
later dan bij de oorspronkelijke meettasters, die ongeveer bij 4 jlm slip vertoonde (zie Figuur p8). Of slip 
optreedt in oriëntatie c is niet aan te geven, dit komt doordat de hysterese-loop in Figuur 6.16 ook het gevolg 
kan zijn van de globtop. De oorzaak van de slip in oriëntatie b en de mogelijke slip in oriëntatie c zal 
hieronder worden besproken. 
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Figuur 6.15 Residu van het uitgangsvoltage in 
oriëntatie b na aftrek van een lineaire fit. 

Figuur 6.16 Residu van het uitgangsvoltage in 
oriëntatie c na aftrek van een lineaire fit. 
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Figuur 6.17 Residu van het uitgangsvoltage in 
oriëntatie d na aftrek van een lineaire fit. 

Slippen van de tasterkogel 

Bij de nieuwe meettasters is gecompenseerd voor het feit dat silicium anisotrope materiaaleigenschappen 
heeft (zie paragraaf 4.2). In Tabel4-3 zijn de dimensies van de nieuwe meettasters te vinden. Uit een meting 
met de meetmicroscoop is gebleken dat de sprieten I en 2 een breedte hebben van 197 jlm in plaats van 198 
jlm (zoals bij tasterchip 2, waarmee de stijfheidsanalyse is uitgevoerd, zie paragraaf 5·3)· Met het model uit 
bijlage G.2 kan de stijfheidsmatrix van de nieuwe meettaster worden berekend: 

[

83,1 -0,0 

cnieuwemeettas/er = -0,0 82,8 
-1,2 0,1 

-1 ,2] 
0,1 

515,0 

(6.2) 



Wanneer de berekening uit subparagraaf 4.2.1.1 wordt herhaald voor deze stijfheidsmatrix, worden de 
krachten die tijdens de horizontale kalibraties op de tasterkogel werken zoals weergegeven in Tabel 6.2. Door 
het breedteverschil van spriet 3 zijn deze krachten logischerwijs niet identiek aan de krachten uit Tabel4-4-

Oriëntatie b Oriëntatie c Oriëntatie d 

FN 83,1 ·Xvero! 82,9·Xverol 82,8·Xverol 
Fw=fFN=0,2·FN 16,6·Xvero! 16,6·Xverol 16,6·Xvero! 

Fz 15,5 · Xveroz 13,6 · Xverpl 13,7 'Xverp! 

Tabel 6.2 Krachten op de tasterkogel in N als functie van de 
verplaatsing in m voor de drie horizontale aantastrichtingen. 

Uit de berekende waarden uit Tabel 6.2 komt naar voren dat de tasterkogel niet zal gaan slippen op het 
saffieren meetoppervlak Uit de meting tot 25 jlm in oriëntatie b, is echter gebleken dat toch slip optreedt bij 
ongeveer 13 jlm zie Figuur 6.15. Een reden hiervoor zou de wrijvingscoëfficiënt tussen saffier op saffier 
kunnen zijn. Uit de literatuur is bekend dat deze ongeveer 0,2 is. Als deze coëfficiënt lager ligt, bij ongeveer 
0,18, dan zou de tasterkogel ook gaan slippen op het saffieren meetoppervlak 

Nog twee andere redenen waardoor de tasterkogel zou kunnen gaan slippen zullen hieronder worden 
besproken. 

Globtop 

Een reden dat slip optreedt zou de globtop kunnen zijn, doordat deze interne spanningen veroorzaakt in de 
tasterchip. Als gevolg van deze veranderende interne spanningen "verloopt" het moment van slippen per 
submeting tot een bepaald "stabiel" punt (zie Figuur 6.18). Dit is waarschijnlijk het gevolg van de kruip die 
ontstaat, zie Figuur 6.13. 
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(a) Eerste submeting, slip treedt op bij 2Jlm en 6 Jlm. 
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(b) Laatste submeting, slip treedt op bij 1JJ1m. 

Figuur 6.18 Slipmoment verandert als een gevolg van de globtop. 

Scheefstand van de stylus 

25 

Volgens de analytische berekening zou de tasterkogel niet gaan slippen op het saffieren oppervlak. Echter 
blijkt uit de resultaten dat in oriëntatie b wel slip optreedt. Aangezien de krachten dicht bij elkaar liggen, zou 
de reden van het slippen kunnen zijn, dat het model niet overeenkomt met de werkelijke meetopstelling. Dit 
zou door een scheefstand van de stylus kunnen komen als gevolg van een assemblagefout Om dit te 
verifiëren zijn enkele EEM-berekeningen uitgevoerd met het model uit Figuur 6.19, waarbij de stylus onder 
verschillende hoeken (star) op de verstijving is geplaatst, zie Figuur 6.20 voor de hoekdefinitie. De 
reactiekrachten (Fz en Fw (= f · FN)) die gevonden zijn, in oriëntatie b zijn uitgezet in Figuur 6.21. Wat opvalt 



aan deze grafiek is dat de tasterkogel zal gaan slippen in oriëntatie b, wanneer de stylus een hoek van 90°-
0>4 ° heeft ten opzichte van de aluminium ster. Aangezien de stylus handmatig op de aluminium ster wordt 
geassembleerd, is deze scheefstand niet vreemd. 

Stylus 

Stijf gedeelte 

Figuur 6.19 EEM-model waarmee de FN en Fz zijn bepaald. In deze figuur 
is oriëntatie b weergegeven. 

In Figuur 6.22 zijn de krachten in z-richting, bij een scheefstand van -1°, o 0 en +1°, uitgezet tegen de 
opgelegde verplaatsing Xverp!· De wrijvingskracht is niet afhankelijk van de scheefstand (zie Figuur 6.21). De z
krachten in oriëntatie b uit Tabel 6.2 worden dan voor een scheefstand van -1°, o 0 en +1°, respectievelijk 
23,3-'Cverpl• 14,3'Xverp! en 4,6·Xverp! (o0 heeft een verschil van ongeveer 8% met de analytische waarde uit Tabel 
6.2). Hiermee is aangetoond dat slip kan optreden bij een meettaster met isotrope xy-stijfheid wanneer de 
stylus een scheefstand heeft van <-0>4 °. Wanneer deze berekening met het analytisch model wordt herhaald, 
door de stylus fictief te verplaatsen, zoals dat is gedaan bij de verificatie van het analytische model met het 
EEM-model, zie paragraaf 5.2. Dan blijkt dat in de drie horizontale aantastrichtingen slip optreedt wanneer 
de stylus in tegengestelde richting een scheefstand heeft van wederom 0,4°. De aantastrichtingen, met de 
sliprichtingen bij een scheefstand van de stylus van 0,4°, is weergegeven in Figuur 6.23. 

Figuur 6.20 Definitie van een positieve styushoek. 
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Figuur 6.21 De krachten FN en Fz op de tasterkogel, 
in oriëntatie b bij verplaatsing van 4 Jlm, als functie 

van de hoek van de stylus ten opzichte van de 
aluminium ster. 
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Figuur 6.22 De wrijvingskracht en kracht in z
richting bij een stylushoek van -1 ~ o 0 en +1 ~ als 
functie van de opgelegde verplaatsing (Xverpz). 



6.6 Breuk 

c 
y 

b x 

Figuur 6.23 Slip treedt op in wanneer de stylus in 
tegengestelde richting van de aantastrichting een 

scheefstand heeft van 0,4 ~ 

Tijdens een meting is het gewenst, een zo hoog mogelijke signaal-ruis verhouding te verkrijgen. Dit wordt 
bereikt wanneer de rek (en spanning) in een spriet maximaal is. De maximale rek wordt bereikt wanneer 
breuk optreedt, wat inhoudt dat de spanning in een spriet de maximale toelaatbare spanning van silicium 
overschrijdt, de spanning die optreedt in een spriet kan worden bepaald met: 

_ 3dsEs 
(Ys ---2-Xverp/ 

ls 

Waarin a, de spanning is in Nfm2 van een spriets. Verder is d, en l, de dikte en lengte van een spriet in men 
E, is de E-modulus van een spriet in Nfm2

• De opgelegde verplaatsing wordt aangegeven met x" 1 in m. De 
maximale toelaatbare spanning van silicium ligt volgens [Petersen 82] tussen noo-106 en 3400·107 Nfm2

• 

Om deze maximale toelaatbare spanning te verifiëren is een breuktest uitgevoerd in verticale richting 
(oriëntatie a) waarbij de tasterkogel is verplaatst totdat een spriet van de meettaster brak. Spriet I brak bij een 
opgelegde verplaatsing van ongeveer 425 jlm, zie Figuur 6.24. 

De E-modulus van spriet I is I,38·IOII Nfm2
, de dikte is 30 jlm en de lengte is I,625 mm, wanneer dit in 

formule (6.3) wordt gesubstitueerd, dan wordt een spanning gevonden van 2ooo-106 Nfm2
• Deze waarde ligt 

zoals verwacht tussen de twee waarden van de maximale toelaatbare spanning van silicium. 

Deze spanning (en rek) zal echter niet worden opgelegd, omdat daardoor de meettaster onbruikbaar wordt, 
vandaar dat een veiligheidsmarge wordt aangehouden van 90%. Dit om te voorkomen dat na aantasting de 
meettaster stuk zou gaan door een te grote overtravel ("doorschieten") van de CMM (ten gevolge van een 
fout) . De overtravel van de CMM in m, is te bepalen met [Pril 03]: 

Met hierin V0 de snelheid is tijdens een meting in mfs, t, de reactietijd in s en a cMM de afremming van de 
CMM. Voor de CMM van Ruijl [Ruijl OI] en de CMM van van Seggelen [Seggelen 02] geldt voor beide: v0 =I 
mmfs, t, = 2 ms. De afremming is voor deze twee CMMs respectievelijk a cMM = o,I mfs2 (Ruijl) en acMM = 
0,26 mfs2 (Seggelen). Waarmee de overtravel voor deze twee CMMs respectievelijk 711m en 411m bedraagt. 

Samenvattend kan dus worden gesteld dat de overtravel van de meettasters ongeveer 40 jlm mag bedragen, 
hieraan wordt met de huidige CMMs ruimschoots voldaan. 



Figuur 6.24 Breuk in spriet 1 

6.7 Drift van de nieuwe meettaster 

In deze paragraaf zal de drift van de nieuwe meettaster kort aan de orde komen. Een driftmeting wordt 
uitgevoerd zoals is weergegeven in Figuur 6.25. Voor deze opstelling is gekozen omdat de meettaster die is 
bevestigd in een CMM ook vrij hangt in de lucht. Het uitgangsvoltage van de meettaster wordt tijdens een 
driftmeting voor een periode van vele uren gemeten. 

Tasterhouder 

Tasterklem 

Meettaster --+--------+--

Werktafel 

Figuur 6.25 Drift meetopstelling waarbij de meettaster vrij 
hangt in de lucht. 

10 20 30 40 50 60 
tijd in uren 

Figuur 6.26 Drift van het uitgangsvoltage van de 
meettaster. 

In Figuur 6.26 is het resultaat van de driftmeting weergegeven. De nieuwe meettaster, gemaakt uit een SOI
wafer (silicon-on-insulator) , heeft een maximale drift van ongeveer 3 nmfuur. De oorspronkelijke meettasters 
hebben een gemiddelde drift per uur van minder dan 4 nm [Widdershoven 04]. Dus de nieuwe meettasters 
hebben niet significant minder drift dan de oorspronkelijke meettasters. 

In het volgende hoofdstuk worden de resultaten besproken die zijn gevonden met de aangepaste meettasters. 

-so-



7· Meetresultaten aangepaste meettasters 

In dit hoofdstuk zullen de meetresultaten aan de orde komen die zijn gevonden met drie meettasters waarbij 
enkele aanpassingen zijn doorgevoerd. Bij alle drie de meettasters is geen globtop aangebracht, waardoor de 
wire honds vrij liggen, dit is weergegeven in Figuur 7.1. Verder is één meettaster geaard met de tasterhouder 
(zie Figuur 7.2) en er is één meettaster waarbij de tasterchip op de tasterhouder is geklemd (zie Figuur 7.3) , 
dit om het visco-elastisch gedrag zo veel mogelijk uit te sluiten. Deze meettasters zijn niet gecompenseerd en 
hebben daardoor geen isotrope stijfheid in het xy-vlak. De afmetingen van de sprieten zijn gelijk aan die van 
tasterchip I waarmee de stijfheidsanalyse is uitgevoerd, zie paragraaf 5-3-

De metingen in de oriëntaties a tfm d (zie Figuur 2.5) tot een verplaatsing tot 25 IJ.m zullen worden 
besproken voor de meettaster zonder globtop (taster I), de geaarde meettaster (taster 2) en de ingeklemde 
meettaster (taster 3), waarna deze resultaten worden geanalyseerd. Bij de horizontale metingen is rekening 
gehouden met het afroleffect van de tasterkogel op het oppervlak. 

Figuur 7.1 Wire bands. 

Geaard 

Figuur 7.2 Geaarde meettaster. Figuur 7·3 Ingeklemde meettaster. 



7.1 Meetresultaten met de meettaster zonder globtop (taster 1) 

Na de vier kalibratie-metingen kan met behulp van de twaalf gemeten gevoeligheden de S-matrix worden 
opgesteld voor de meettaster zonder globtop (taster 1) (deze is hetzelfde als de meettaster uit Figuur 7.2, 
maar zonder soldeer (aarding)) : 

[ 

0,3915 -0,0727 

s tasterf = -0,3368 0,0927 

0,4096 0,2429 

0,221 2 

0,0731 

-0,1293 

-0,1 163] 
-0,1934 (!lV jnm] 

-0,0913 

Zoals is aangegeven in [Widdershoven 04] is de gevoeligheid van deze meettaster zoals verwacht lager dan de 
oorspronkelijke meettaster (zie formule (3 -7)). Dit komt doordat de dikte van de tasterchip is teruggebracht 
van 40 jlm naar 30 jlm. 

Wanneer de matrix wordt gesubstitueerd in formule (3.3) en het afroleffect wordt in rekening gebracht 
[Widdershoven 04] , dan volgt daaruit de conversiematrix: 

7.1.1 

[

-0,0834 

A tasterl = 0,1019 
0,2355 

0,1949 -0,3916; 
0,1538 0,3369 (j.!Vfnm] 

-0,0219 -0,4094 

Meetresultaten bij een verplaatsing tot 4 pm 

Als de conversiematrix uit formule (7.2) wordt gesubstitueerd in formule (3-4) en de resultaten worden 
vergeleken met de gemeten verplaatsing van de meetspiegel van de kalibratie-opstelling ontstaan de x-, y-en 
z-residuen. De gevonden residuen van de eerste en laatste submeting in de oriëntaties a tjm d zijn 
weergegeven in Figuur 7·4 tjm Figuur 7.n. In deze figuren zijn de residuen in x-, y- en z-richting uitgezet 
tegen de verplaatsing van de tasterkogel gemeten met de laser interferometer, waarbij de residuen van x en y 
zijn verplaatst met respectievelijk 100 en 50 nm. 
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Figuur 7·4 Residuen in x-, y- , en z-richting voor 
oriëntatie a; eerste submeting. 
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Figuur 7·5 Gecompenseerde residuen in x-, y-, en z-
richting voor oriëntatie a; /.aatste sub meting. 
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Figuur 7.6 Gecompenseerde residuen in x-, y-, en z-
richting voor oriëntatie b; eerste submeting. 
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Figuur 7.8 Gecompenseerde residuen in x-, y-, en z-
richting voor oriëntatie c; eerste sub meting. 
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Figuur 7.10 Gecompenseerde residuen in x-, y-, en z
richting voor oriëntatie d; eerste submeting. 
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Figuur 7·7 Gecompenseerde residuen in x-, y-, en z-
richting voor oriëntatie b; laatste sub meting. 
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Figuur 7·9 Gecompenseerde residuen in x-, y-, en z-
richting voor oriëntatie c; laatste sub meting. 
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Figuur 7.11 Gecompenseerde residuen in x-, y-, en z-
richting voor oriëntatie d; laatste sub meting. 



Opmerkingen die ten aanzien van de metingen tot 4 Jlm kunnen worden gemaakt: 

• in alle vier de oriëntaties a tjm d wordt tijdens de eerste submeting drift gemeten. Dit is een direct 
gevolg van de kruip die ontstaat door het feit dat bij deze meettaster de tasterchip op de tasterhouder is 
gelijmd, waardoor deze vrij kan bewegen in x- en y-richting (de nieuwe meettasters (met isotrope 
stijfheid) kunnen niet vrij bewegen in x- en y-richting, zie Figuur 6.1). Dat hier kruip optreedt is duidelijk 
te zien wanneer residuen van de gehele meting voor de vier aantastrichtingen a tjm d tegen de tijd 
worden uitgezet, zoals in te zien in Figuur 7.12 tjm Figuur 7.15. Wat opvalt is dat in oriëntatie b veel drift 
en dus kruip optreedt. Dit komt doordat in deze oriëntatie de tasterchip vrij kan bewegen, zonder langs 
een aanlegvlak te wrijven (zie Figuur 2.5), waardoor de lijm maximaal op afschuiving wordt belast. Deze 
figuur lijkt daarom veel op de figuur waar de rek tegen de tijd is uitgezet bij een constante spanning, zie 
Figuur 6.13. In oriëntatie d wordt het minste drift en kruip gemeten, dit is ook te verwachten omdat in 
deze oriëntatie de tasterchip tegen de twee aanlegvlakken wordt gedrukt, waardoor de lijm minder wordt 
belast; 

• in oriëntatie a, c en d wordt bij de laatste submeting een hysterese-percentage gemeten van ongeveer 
0,25%. In oriëntatiebis deze ongeveer 0,5%; 

• in de horizontale aantastrichtingen (oriëntaties b, c en d) is een verschuiving in x-richting waar te 
nemen, dit is ook het gevolg van het feit dat de tasterchip vrij kan bewegen in x- en y-richting; 

• in oriëntatie b lijkt slip op te treden tijdens de eerste submeting bij een verplaatsing van ongeveer 2 Jlm. 
Het moment van slippen "verloopt", daarom treedt bij de laatste submeting geen slip meer op. Dit 
"verlopen" van het slipmoment werd ook waargenomen bij de metingen met de nieuwe meettasters met 
globtop, zie Figuur 6.18. 

Figuur 7.12 Residu van de uitgangsvoltages inpV 
voor de gehele meting in oriëntatie a. 
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Figuur 7.14 Residu van de uitgangsvoltages inpV 
voor de gehele meting in oriëntatie c. 
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Figuur 7.13 Residu van de uitgangsvoltages inpV 
voor de gehele meting in oriëntatie b. 

Figuur 7.15 Residu van de uitgangsvoltages inpV 
voor de gehele meting in oriëntatie d. 



7.1.2 Meetresultaten bij een verplaatsing tot 2 5 pm 

De metingen tot 25 Jlm zijn alleen uitgevoerd voor oriëntatie d. De resultaten van submeting r en de laatste 
submeting in de oriëntatie d zijn respectievelijk weergegeven in Figuur 7.16 en Figuur 7.I7, de residuen in x
en y-richting zijn respectievelijk over roo en 50 nm verplaatst. 

De reden dat alleen een meting voor oriëntatie d is uitgevoerd, is omdat na deze meting de lijmlaag plastisch 
is gedeformeerd. Deze conclusie kan worden getrokken omdat het uitgangsvoltage over de brug van 
Wheatstone na de meting niet meer terugkeert naar de beginwaarde, ook niet na een dag. Dit kan er alleen 
maar op duiden dat de tasterchip verplaatst is ten opzichte van de beginpositie. 
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Figuur 7.16 Gecompenseerde residuen in x-, y-, en z
richting voor oriëntatie d; eerste sub meting. 

Figuur 7.17 Gecompenseerde residuen in x-, y-, en z
richting voor oriëntatie d; laatste sub meting. 

Opmerking die ten aanzien van de metingen tot 25 Jlm kan worden gemaakt: 

• het gebruik van uitsluitend lijm om de tasterchip te fixeren is niet geschikt. Door de lijm ontstaat 
hysterese en drift (zie ook paragraaf 6.3). Verder is gebleken dat bij grote opgelegde verplaatsingen van 
de tasterkogel plastische vervorming optreedt van de lijm. 

7.2 Resultaten met de geaarde meettaster (taster 2) 

Na de vier kalibratie-metingen kan met behulp van de twaalf gemeten gevoeligheden de S-matrix worden 
opgesteld voor de geaarde meettaster (taster 2) (zie Figuur 7.2): 

( 

0, 3870 -0,0711 0, 2223 -0, 1196] 

Staster2 = -0.3382 0,1008 0,0642 -0,1935 [JlVfnm] 

0,4001 0,2339 -0,1205 -0,0792 
(7-3) 

Zoals is aangegeven in [Widdershoven 04] is de gevoeligheid van deze meettaster zoals verwacht ook lager 
dan de oorspronkelijke meettaster (zie formule (3.7)). Dit komt doordat de dikte van de tasterchip is 
teruggebracht van 40 Jlm naar 30 Jlm. 

Wanneer de matrix wordt gesubstitueerd in formule (3.3) en het afroleffect wordt in rekening gebracht 
[Widdershoven 04], dan volgt daaruit de conversiematrix: 
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[

-0,0816 

Alaster2 = 0,1103 
0,2226 

0,1975 

0,1489 

-0,0238 

-0,3870) 
0,3382 [~Vfnm] 

-0,4001 
(7·4) 

7.2.1 Meetresultaten bij een verplaatsing tot 4 pm 

Als de conversiematrix uit formule (7.4) wordt gesubstitueerd in formule (3.4) en de resultaten worden 
vergeleken met de gemeten verplaatsing van de meetspiegel van de kalibratie-opstelling ontstaan de x-, y- en 
z-residuen. Deze zijn voor de metingen in de oriëntaties a tjm d weergegeven in respectievelijk Figuur 7.18 
tfm Figuur 7.21. In deze figuren zijn de residuen in x-, y-en z-richting uitgezet tegen de verplaatsing van de 
tasterkogel gemeten met de laser interferometer, waarbij de residuen van x en y zijn verplaatst met 
respectievelijk 100 en 50 nm. 
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Figuur 7.18 Residuen in x-, y-, en z-richting voor 
oriëntatie a. 
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Figuur 7.20 Gecompenseerde residuen in x-, y-, en z
richting voor oriëntatie c. 
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Figuur 7.19 Gecompenseerde residuen in x-, y-, en z
richting voor oriëntatie b. 
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Figuur 7.21 Gecompenseerde residuen in x-, y-, en z
richting voor oriëntatie d. 

Opmerkingen die ten aanzien van de metingen tot 4 ~m kunnen worden gemaakt: 

• in oriëntatie a en b wordt in de z-richting hysterese gemeten van ongeveer 0,1%, deze is echter 
beduidend lager dan bij de meettasters met globtop (zie Figuur 6.4 en Figuur 6.6), waarmee is 
aangetoond dat de hysterese bij deze meettasters een gevolg is van de globtop; 
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• in oriëntatie b wordt in de z-richting een "kanteling" van de tasterchip waargenomen van ongeveer 5 nm, 
deze kanteling komt doordat de tasterchip niet is ingeklemd, maar vrij kan bewegen in de x-richting (zie 
Figuur 7.2); 

• bij de metingen in oriëntatie b en d wordt drift waargenomen en dan voornamelijk in de x-richting, dit 
zou kunnen komen doordat de tasterchip aan deze zijde wrijving "voelt", waardoor deze niet meer in de 
beginsituatie terugkeert. In oriëntatie c wordt niet langs deze zijde bewogen waardoor in deze oriëntatie 
geen drift is waar te nemen; 

• doordat bij de geaarde meettaster een soldeerpunt is aangebracht (voor de aarding) kan de tasterchip niet 
meer vrij bewegen in x- en y-richting, zoals dat was te zien bij taster I (zie subparagraaf7.1.1). 

7.2.2 Meetresultaten bij een verplaatsing tot 12 J.lm 

De metingen tot 12 J.lm zijn op dezelfde manier uitgevoerd als de metingen tot 4 J.lm. De resultaten van de 
metingen in de oriëntaties a tfm d zijn respectievelijk weergegeven in Figuur 7.22 tfm Figuur 7.25, de 
residuen in x- en y-richting zijn respectievelijk over roo en 50 nm verplaatst. 
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Figuur 7.22 Residuen in x-, y-, en z-richting voor 
oriëntatie a. 
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Figuur 7.24 Gecompenseerde residuen in x-, y-, en z
richting voor oriëntatie c. 
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Figuur 7.23 Gecompenseerde residuen in x-, y-, en z
richting voor oriëntatie b. 
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Figuur 7.25 Gecompenseerde residuen in x-, y-, enz. 
richting voor oriëntatie d. 

Opmerkingen die ten aanzien van de metingen tot 12 J.lm kunnen worden gemaakt: 

• in oriëntatie a wordt in de z-richting hysterese gemeten, zoals verwacht is deze nu meer dan bij 4 J.lm, 
echter nog steeds beduidend lager dan bij de meettasters met globtop (zie Figuur 6.6); 



• in oriëntatie b slipt de tasterkogel bij ongeveer 3 jlm, dit moment van slippen is zoals verwacht ongeveer 
hetzelfde als bij de oorspronkelijke meettasters (zie Figuur 3.18); 

• in oriëntatie c wordt in dey-richting hysterese waargenomen, dit is waarschijnlijk het gevolg van de lijm 
tussen de componenten van de meettaster (zie Figuur 6.n); 

• in oriëntatie d wordt in de y-richting drift van ongeveer 20 nm waargenomen dit is het gevolg van kruip 
in de lijm. In de x-richting wordt een afwijking gemeten van ongeveer 30 nm, deze is een gevolg van de 
niet lineaire afwijking bij grotere verplaatsingen (zie Figuur 3-15 en Figuur 3.17). 

J.2.J Meetresultaten bij een verplaatsing tot 2 5 pm 

De metingen tot 25 jlm zijn alleen uitgevoerd voor de oriëntaties c en d, omdat in oriëntatie b slip optreedt 
bij ongeveer 3 jlm. De metingen zijn op dezelfde manier uitgevoerd als de metingen tot 4 en 12 jlm. De 
resultaten van de metingen in de oriëntaties c end zijn respectievelijk weergegeven in Figuur 7.26 en Figuur 
7.27, de residuen in x- en y-richting zijn respectievelijk over 100 en 50 nm verplaatst. 
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Figuur 7.26 Gecompenseerde residuen in x-, y-, en z
richting voor oriëntatie c. 
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Figuur 7.27 Gecompenseerde residuen in x-, y-, en z
richting voor oriëntatie d. 

Opmerkingen die ten aanzien van de metingen tot 25 jlm kunnen worden gemaakt: 

• in oriëntatie c wordt in de y- en z-richting hysterese waargenomen en in oriëntatie d in vooral richtingen 
xeny; 

• in oriëntatie c wordt een drift ten gevolge van kruip van ongeveer 30 nm gemeten in x-richting; 
• de afwijkingen in oriëntatie c zijn voor y- en z-richting respectievelijk 35 en 50 nm, door de drift in x

richting is over de afwijking in die richting geen uitspraak te doen; 
• de afwijkingen in oriëntatie d zijn voor x-, y- en z-richting respectievelijk: 90, <5 en 6o nm. Deze zijn 

niet significant beter dan bij de oorspronkelijke meettaster (zie Figuur 3.16) 
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7·3 Resultaten met de ingeklemde meettaster (taster 3) 

Na de vier kalibratie-metingen kan met behulp van de twaalf gemeten gevoeligheden de S-matrix worden 
opgesteld voor de ingeklemde meettaster (taster 3) (zie Figuur 7.3): 

[

0,3955 -0,0653 0,2250 -0,1277] 

StasterJ = -0.3426 0,1089 0,0575 -0,1969 [IJ.Vfnm] 

0,4281 0,2460 -0,1363 -0,0700 
(7·5) 

De gevoeligheid van deze meettaster is zoals verwacht ook lager dan de oorspronkelijke meettaster (zie 
formule (3.7)). 

Door deze S-matrix te substitueren in formule (3-3) en het afroleffect wordt in rekening gebracht 
[Widdershoven 04], dan volgt daaruit de conversiematrix voor taster 3: 

[

-0,0760 0,2036 

Alaster3 = 0,1191 0,1469 

0,2328 -0,0383 

-0,3954] 
0,3426 [!lVJnm] 

-0,4282 

7·3·1 Meetresultaten bij een verplaatsing tot 4 J.lm 

Als deze conversiematrix uit formule (7.6) wordt gesubstitueerd in formule (3.4) en de resultaten worden 
vergeleken met de gemeten verplaatsing van de meetspiegel van de kalibratie-opstelling ontstaan de x-, y- en 
z-residuen, deze zijn voor de metingen in de oriëntaties a tjm d weergegeven in respectievelijk Figuur 7.28 
tjm Figuur 7.31. In deze figuren zijn de residuen in x-, y- en z-richting uitgezet tegen de verplaatsing van de 
tasterkogel gemeten met de laser interferometer, waarbij de residuen van x en y zijn verplaatst met 
respectievelijk 40 en 20 nm verplaatst, met uitzondering van oriëntatie a, daar zijn deze met respectievelijk 
roo en so nm verplaatst. 

20 

"200~~0~.5 --~---1~.5---2~--2~.5--~3---3~.5--~4 

Verplaatsing in ~m 

Figuur 7.28 Residuen in x-, y-, en z-richting voor 
oriëntatie a. 
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Figuur 7.29 Gecompenseerde residuen in x-, y-, en z
richting voor oriëntatie b. 
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Figuur 7.30 Gecompenseerde residuen in x-, y-, en z- Figuur 7.31 
richting voor oriëntatie c. 

Gecompenseerde residuen in x-, y-, en z
richting voor oriëntatie d. 

Opmerkingen die ten aanzien van de metingen tot 4 f..lm kunnen worden gemaakt: 

• in oriëntatie a wordt geen drift gemeten ; 
• alleen in oriëntatie b wordt in de z-richting hysterese waargenomen, dit zou ook het gevolg van de lijm 

tussen de componenten kunnen zijn; 
• bij de metingen in oriëntaties b, c en d is een verschuiving te zien in de x- en y- richting, deze 

verschuiving zou kunnen zijn ontstaan tijdens het omspannen van de meettaster naar een andere 
oriëntatie ten gevolge van kleine schokken, hierdoor kan de tasterchip gaan verschuiven omdat deze niet 
statisch bepaald (in alle zes de vrijheidsgraden) is ingeklemd. Ook kan deze verschuiving zijn ontstaan 
ten gevolge van microslip tijdens een meting. 

7·3·2 Meetresultaten bij een verplaatsing tot 12 pm 

Metingen tot 12 f..lm zijn alleen uitgevoerd in oriëntatie a, dit omdat de meettaster is verschoven. Tijdens de 
eerste meting wordt de meettaster met minder kracht ingeklemd dan bij de tweede, de resultaten van deze 
twee metingen zijn weergegeven in Figuur 7.32 en Figuur 7·33· 

-~'o~-----2~----4~--~6~--~~--~10~--~12 
Verplaatsing in ~m 

Figuur 7.32 Residuen in x-, y-, en z-richting van de 
eerste meting met ingeklemde meettaster; oriëntatie a. 

-~OL---~2~--~4----~6----~-----1~0----~12 
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Figuur 7·33 Residuen in x-, y-, en z-richting van de 
tweede meting met ingeklemde meettaster; oriëntatie a. 
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Opmerkingen die ten aanzien van deze twee metingen kunnen worden gemaakt: 

• bij de eerste meting wordt microslip gemeten, deze microslip neemt per submeting af totdat de 
tasterchip zich heeft gezet. Microslip treedt niet meer op bij een hogere aandrukkracht, dit is te zien bij 
de tweede meting; 

• de tasterchip is tijdens de eerste meting verschoven in de x- en y-richting, dit is duidelijk te zien in 
Figuur 7.32; 

• bij de tweede meting wordt hysterese gemeten in de z-richting, dit is een gevolg van de lijm tussen de 
componenten (zie Figuur 6.n) . 

7·3·3 Meetresultaten bij een verplaatsing tot 2 5 pm 

Met de ingeklemde meettaster (zie Figuur 7-3) is tot slot een meting uitgevoerd in oriëntatie d. Deze meting 
is gedaan ter controle of de verschuiving van de tasterchip ook wordt gemeten bij grotere verplaatsingen. Het 
resultaat van deze meting is weergegeven in Figuur 7·34· Zoals is te zien wordt de verschuiving ook bij deze 
meting gemeten. Ook bij de ingeklemde meettaster wordt in de x- en y-richting hysterese waargenomen. 
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Figuur 7-34 Gecompenseerde residuen in x-, y-, en z 
richting voor oriëntatie d. 



7·4 Conclusies 

Enkele conclusies die kunnen worden getrokken, na de metingen met de aangepaste meettasters, zijn: 
• Gezien de drift en hysterese bij de taster r (geen globtop) en het feit dat plastische deformatie van de 

lijmlaag ontstaat bij grotere verplaatsingen, is het ongeschikt om uitsluitend lijm toe te passen bij het 
fixeren van de tasterchip. 

• Bij de metingen met de ingeklemde meettaster in oriëntatie a tot 4 jlm is geen hysterese gemeten in de 
z-richting. Bij de geaarde meettaster is wel hysterese gemeten van ongeveer 5 nm. Deze hysterese is met 
deze metingen te verklaren doordat bij de geaarde meettaster de tasterchip op de houder is gelijmd. 

• Tijdens de metingen in oriëntatie a tot r2 jlm met de meettasters 2 en 3 is respectievelijk bij de geaarde 
meettaster ongeveer 15 nm en bij de ingeklemde meettaster ongeveer ro nm hysterese gemeten in de z
richting. De reden dat bij beide meettasters hysterese is gemeten zou kunnen worden gevonden in de 
lijm die wordt gebruikt voor het assembleren van de verschillende componenten (zie Figuur 6.rr), 
vandaar dat bij de geaarde meettaster (waarbij ook de tasterchip is verlijmd) de hysterese 5 nm groter is 
dan bij de ingeklemde meettaster. 

• Bij de ingeklemde meettaster moet met de aandrukkracht de mogelijk aanwezige speling worden 
wegdrukt. Verder is het van belang dat de tasterchip statisch bepaald is ingeklemd. Verder moeten geen 
ongewenste spanningen kunnen ontstaan bij het aanbrengen van de aandrukkracht, doordat de klem 
niet goed is bevestigd. Aan deze eisen zijn niet voldaan bij dit ontwerp, zoals is te weergegeven in Figuur 
7-35 en Figuur 7.36. 

Figuur 7-35 Klem van de ingeklemde meettaster. In de rechter detailtekening is zien dat het aandrukvlak van de klem 
een scheefstand heeft. Wanneer hiermee een aandrukkracht wordt uitgeoefend op de tasterchip dan zal deze ten gevolge 

daarvan kromtrekken. 

Figuur 7.36 De houder van de ingeklemde meettaster. De aanlegvlakken (rechter en onderste figuur) zijn ruw. 
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8. Implementatie van de meettaster in een 
Coördinaten MeetMachine (CMM) 

Wanneer de meettaster in praktijk wordt toegepast om producten te meten, dan gebeurt dat in een 
coördinaten meetmachine (CMM) (zie ook paragraaf 1.2). De bevestiging van deze meettaster moet dusdanig 
zijn dat de koppeling waarmee dat gebeurt zo min mogelijk invloed uitoefent op de meting. Dit kan alleen 
wanneer het een stijve koppeling betreft, hiermee wordt ervoor gezorgd dat de krachten (bij aantasten) die op 
de koppeling worden uitgeoefend weinig vervormingen en dus weinig meetafwijkingen veroorzaken. Tevens 
is het van belang dat de koppeling een goede reproduceerbaarheid heeft, waardoor de afwijking ten gevolge 
van het wisselen beperkt is. 

8.1 Keuze van de koppeling 

Om de meettaster met precisienauwkeurigheid te kunnen bevestigen moet de meettaster statisch bepaald 
worden opgehangen. Alle zes de bewegingsvrijheden moeten dus afzonderlijk één maal worden vastgelegd. 
Statisch bepaalde opleggingen zijn bekend vanuit de literatuur. Deze zijn bekend onder de naam: "Kinematic 
Coupling" of"Kelvin Clamp". Deze verbindingen zijn gebaseerd op het principe: "Het aantal contactpunten 
staat gelijk aan het aantal vastgelegde vrijheidsgraden". In het geval van de meettaster zullen alle zes de 
vrijheidsgraden moeten worden vastgelegd, dus zullen zes contactpunten moeten worden gecreëerd. Dit kan 
d.m.v. een koppeling met drie kogels in drie V-groeven, zie Figuur 8.1. 

Om het gedeelte met de kogels aan het gedeelte met de V-groeven te koppelen is een voorspankracht nodig 
in de z-richting. Bij een centrale voorspankracht worden alle kogels op identieke wijze belast, dit zal worden 
toegelicht verderop in het verslag. 

Bij het kiezen van de onderlinge hoek tussen de V-groeven moet de stabiliteit van de koppeling gegarandeerd 
zijn. De koppeling is stabiel wanneer de deellijnen loodrecht op de contactkrachtvector van de V-groeven 
elkaar snijden in een punt. Zie Figuur 8.2. 

Figuur 8.1 Kinematische koppeling, drie kogels met drie V-groeven. 
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Figuur 8.2 Een voorbeeld van een stabiele 
kinematische koppeling. 

8.2 Het genereren van de voorspankracht 

Zoals aangegeven in de bovenstaande paragraaf is de kinematische koppeling alleen statisch bepaald 
opgehangen wanneer een voorspankracht in de z-richting wordt gegenereerd. De verschillende manieren 
waarop dat kan, zullen in deze paragraaf aan bod komen. Vervolgens zal worden toegelicht hoe de 
voorspankracht zo dicht mogelijk bij de kogels kan worden gegenereerd waardoor de voorspankracht de 
tasterhouder zo min mogelijk vervormt. 

8.2.1 Mechanisch 

De voorspankracht kan onder andere mechanisch worden verkregen, bijvoorbeeld door één of meerdere 
veren. Het kan ook door middel van schroeven, zie voor enkele voorbeelden hiervan bijlage A. Het voordeel 
van een veer is dat met een relatief goedkoop element een goed gedefinieerde voorspankracht kan worden 
gegenereerd. Om een kracht met de veer te genereren moet deze worden uitgerekt of ingedrukt, om deze 
verplaatsing tot stand te brengen is een mechanisme nodig. Dit mechanisme kan al dan niet automatisch 
worden bediend, door middel van bijvoorbeeld pneumatiek of relais. Het nadeel van deze opties is dat het 
mechanisme met de daarbij behorende onderdelen ten opzichte van de meettaster relatief groot wordt. Dit 
brengt extra massa's met zich mee die tijdens metingen moeten worden voortbewogen, dit is onwenselijk. In 
de industrie worden omwille van onder andere deze reden vaker magneten toegepast om de voorspankracht 
te genereren. 

8.2.2 Magnetisch 

Met een NdFeB permanente magneet (PM) is het mogelijk steeds dezelfde (reproduceerbare) voorspankracht 
te leveren. Echter moet bij het aantrekken door middel van een magneet ervoor worden gezorgd dat de 
magneetveldlijnen niet door de RVS-stylus kunnen lopen, dat zou afWijkingen in de meting kunnen 
veroorzaken. Door middel van een niet magnetische tasterhouder en een kooi van Faraday wordt ervoor 
gezorgd dat "verdwaalde" magneetveldlijnen door de kooi lopen en niet door de stylus. Een schematische 
voorstelling hiervan is weergegeven in Figuur 8.3. 

- Magneetveldlijnen 

Figuur 8.3 Magneetveldlijnen lopen door de kooi van Faraday. 



De kracht die door middel van een permanente magneet wordt opwekt kan op de volgende manier worden 
bepaald: 

(8.I) 

waar <I> de flux is opgewekt door de permanent magneet in Wb en Am de oppervlakte in m 2
• De permeabiliteit 

van vacuüm is Jlo in Hfm. 

8.2.J Opheffen van de voorspankracht 

Om de meettaster te kunnen ontkoppelen moet de voorspankracht worden opgeheven. Dit kan bijvoorbeeld 
door het bekrachtigen van één of meerdere spoelen. Een andere manier is door de permanente magneet te 
draaien waardoor de magneetveldlijnen van de magneet niet meer door het aan te trekken voorwerp lopen. 
Deze twee manieren van ontkoppelen zullen in onderstaande tekst verder worden behandeld. 

8.2.J.I Opheffen door bekrachtigen van één of meerdere spoelen 

Het opheffen van de voorspankracht om de tasterhouder te kunnen demonteren kan door het bekrachtigen 
van één of meerdere spoelen. Indien stroom door de spoel wordt gevoerd zorgt deze voor een magneetveld. 
Wanneer deze in tegengestelde richting werkt van het magneetveld van de PM dan kan de tasterhouder 
ontkoppelen. In Figuur 8.4 zijn drie mogelijkheden weergegeven, concept a en b zijn verder uitgewerkt in 
bijlage B.I. Concept c is met behulp van de netwerktheorie niet meer analytisch op te lossen, daarom zal deze 
niet verder worden behandeld. Voor meer informatie over dit concept wordt verwezen naar patent DE 38 n8 
SI AI (niet meer verkrijgbaar bij Deutsches Patent- und Markenamt). 

c. 

Figuur 8.4 Drie concepten waarmee de tasterhouder kan ontkoppelen d.m.v. één of meerdere spoelen. 

Het nadeel van concept a is dat demagnetisatie van de PM kan optreden. Deze kans is echter klein. 
Demagnetisatie ontstaat wanneer een tegengesteld magneetveld door een PM (hier een NdFeB-magneet) 
wordt gevoerd, dit is bij concept a het geval. 

Om het begrip demagnetisatie te kunnen begrijpen zal eerst kort iets over de theorie van de PM worden 
uitgelegd. De belangrijkste karakteristiek van een PM wordt beschreven met de BH-curve, en met name het 
deel van het tweede kwadrant, deze wordt de demagnetisatiecurve genoemd, zie Figuur 8.5 voor een schets 
van de "normale" BH-curve. De meest belangrijke waarden uit deze curve zijn de remanentie B, = BIH- oJ = 
J10M,..1 en de coërciviteit H, = H1B-oJ· De zogenaamde initiële curve geeft het gedrag weer tijdens de start van 
de magnetisatie bij B = H = o. 

De relatie tussen de B, H en M is: 

B=Jlo(H+M) (8.2) 
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met B de fluxdichtheid in T, H de magnetische veldsterkte in Afm, M de magnetisatie in Afm en llo de 
permeabiliteit van vacuüm en is gelijk aan 41t·I0·7 Hfm (= m-T fA). 

B 

Figuur 8.5 Schets van de "normale" BH-curve. 

Demagnetisatie treedt op wanneer de krachtlijn voorbij de knik, in het tweede kwadrant (demagnetisatie 
curve) of derde kwadrant, de BH-curve snijdt, zoals is weergegeven in Figuur 8.6. De richtingscoëfficiënt van 
de krachtlijn is te berekenen met de volgende formule [Compter 02]: 

krachtlz']··n = Bm = -11 lm(AJ +A",) 
re Hm r O A",(o +lm) 

met Bm en Hm de interne fluxdichtheid en magnetische veldsterkte van de PM, 11o is de permeabiliteit van 
vacuüm in Hfm, AJ en Am het oppervlakte van respectievelijk de luchtspleet tussen het ijzeren delen en de 
tasterhouder en dePMin m2

• Verder zijn lm en a respectievelijk de lengte van dePMen spleethoogte (tussen 
het PM en de taster houder) in m, zie Figuur 8+ 

De plaats van de krachtlijn wordt bepaald door de coërciviteit van de spoel Niflm in kAfm, zoals in Figuur 
8.6 is te zien. Verder is in deze figuur te zien dat Niflm, bij de gebruiksteroperatuur van 20°C, groter moet 
zijn dan rooo kAfm voordat demagnetisatie zal optreden. 

+60'<: + lOO'C + 14<Y'C s m 

knik 

Figuur 8.6 Demagnetisatie-curve van een NdFeB-magneet. 
Demagnetisatie treedt op wanneer de krachtlijn voorbij de knik 
ligt. In deze figuur treedt demagnetisatie op wanneer Niflm < -

200 kAjm bij een temperatuur van 6o "C. 

De berekeningen van de aantrekkingskrachten van concept a en b, die zijn uitgevoerd met behulp van de 
netwerktheorie, zijn te vinden in bijlage B.r. Bij deze berekeningen is uitgegaan van een NdFeB-magneet (B 
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::::: IA T) en tevens is rekening gehouden met de beschikbare ruimte in de CMM van van Seggelen [Seggelen 
02]. Uit de berekeningen volgt dat de aantrekkingskracht bij concept a en b respectievelijk 5,8 N en 4,2 N 
bedraagt. Wanneer bij concepts a en b respectievelijk spoelen met 35 en 25 windingen (N) worden gekozen 
dan is de benodigde stroom om te ontkoppen voor concept a en b respectievelijk 131 A en 6,73 A. In Figuur 
8.7 is de aantrekkracht van de magneet voor concept b, uitgezet tegen de spleethoogte voor verschillende 
stromen (i = o A, i = 2 A en i = 4 A). 

0o 0.05 0. 1 

Figuur 8.7 Aantrekkingskracht van concept b met N = 25. 
Bij een stroom van 6, 73 A is de aantrekkingskracht o N. 

Het nadeel van het gebruik van spoelen is de warmteontwikkeling die ontstaat wanneer stroom door de spoel 
wordt gevoerd. Deze warmteontwikkeling is als volgt te bepalen: 

2 
AT= I ·sw ·t 

Aw2 ·C· p 

In deze formule is I de stroom door de spoel in A, Sw representeert de soortelijke weerstand in Q·m, t is de 
bekrachtigingstijd van de spoelen in s. De oppervlakte van de spoeldraad is Aw in m 2 de soortelijke warmte c 
in J/kg·K, de dichtheid wordt weergegeven met p in kgjm3• 

Wanneer de eis wordt gesteld dat bij het ontkoppelen met de spoel(en) de warmteontwikkeling (Ll1) lager 
moet zijn dan o,r°C dan heeft dat invloed op de bekrachtigingsduur van de spoel( en). Omwille van deze eis 
kan worden geconcludeerd dat concept a afvalt, omdat de bekrachtigingstijd slechts 97 f.1S mag bedragen. 
Deze tijd is te kort om te kunnen ontkoppelen. 

In Figuur 8.8 is voor concept b een grafiek weergegeven waar de temperatuursontwikkeling in °C voor 
verschillende spoelen (N = 10 tjm N = 30 windingen) is uitgezet tegen de bekrachtigingstijd in s. Bij 25 
windingen is de toegestane bekrachtigingstijd 37 ms. 
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Figuur 8. 8 De temperatuur als functie van de bekrachtigingstijd voor 
verschillende spoelen met N het aantal windingen, voor concept b. 



Vanwege deze korte bekrachtigingstijd die mag worden gebruikt tijdens het ontkoppelen van de meettaster, 
is concept b alleen geschikt wanneer het wisselen automatisch gebeurt. Een voorbeeld van een automatisch 
wisselsysteem van de firma Renishaw wordt gegeven in Figuur 8.9. 

Figuur 8.9 Automatisch 
wisselsysteem van de firma Renishaw. 

Opheffen door magneetveldverdraaiing 

In dit gedeelte zal de magneetveldverdraai-optie worden besproken. Dit houdt in dat de magneetkracht wordt 
opgeheven door de magneet een kwartslag te draaien. In Figuur 8.10 is de magneet schematisch 
weergegeven tijdens aantrekken (linker figuur). Door de PM een kwartslag te draaien wordt deze kracht 
opgeheven (rechter figuur). De afstand tussen de tasterhouder en de twee ijzeren jukken (b} kan worden 
gevarieerd. 

Voor de berekening van de aantrekkingskracht wordt verwezen naar bijlage B. Uit de EEM-berekening 
uitgevoerd met het pakket ANSYS is gevonden dat de aantrekkingskracht 8,7 N bedraagt bij een b = o,o1 
mm. Zie voor detailtekening van de magneetkoppeling bijlage F. 

Figuur 8.10 Draaibare magneet. Aantrekken (links) en ontkoppelen 
door de magneet 90 ° te draaien (rechts). 

Om de EEM-berekeningen te verifiëren, zijn metingen en EEM-berekeningen uitgevoerd aan een prototype, 
zie voor een foto van het prototype Figuur 8.11. De afmetingen van het prototype verschillen met de 
afmetingen van de gewenste magneetkoppeling, omdat de gewenste PM niet verkrijgbaar was. De gewenste 
afmetingen zijn te vinden in bijlage B, bij het prototype heeft de PM de volgende afmetingen: 1 mm x 3,5 mm 
x 6 mm, die van het huis zijn: 8 mm x 8 mm x 8,5 mm. 
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Tijdens de meting met prototype, waarbij geldt dat 8 = 0 ,1 mm (spleethoogte, gecreerd door middel van een 
stuk papier) , is een kracht van 4,25 N gevonden. Met ANSYS is een kracht berekend van 4A N. Deze 
waarden komen goed overeen, dus mag er van uit worden gegaan dat de berekende kracht van 8,7 N bij 8 = 
o,o1 mm bij benadering juist is. Het is niet noodzakelijk dat deze kracht een bepaalde exacte waarde heeft, 
het belangrijkste is dat deze kracht reproducerend is, en dat geldt bij permanente magneten. 

De conclusie die hieruit valt te trekken is dat de EEM-berekeningen met ANSYS de werkelijkheid goed 
representeren. 

Figuur 8 .11 Foto van de draaibare 
magneetkoppeling (prototype) . 

8.3 Basisformules voor het bepalen van de afivijking 

Om te kunnen bepalen wat de invloed is van de koppeling op de meettaster, moet worden berekend wat de 
indrukking is van iedere kogel in de V-groef tijdens een aantasting van de meettaster tegen een voorwerp. In 
dit hoofdstuk zullen alleen de basisvergelijkingen worden besproken. Voor verdere informatie wordt naar 
bijlage A verwezen. 

De krachtsoverdracht in het contactoppervlak kan worden bepaald met de theorie van Hertz. De 
spanningsverdeling in het platte vlak is weergegeven in Figuur 8.12. 
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Figuur 8.12 Schematische weergave van het 
contact tussen een bol en een plat vlak. M is het 

punt waar de hoogste afschuiftpanning optreedt. 



De gereduceerde elasticiteitsmodulus Er en gereduceerde kogelradius Rr kunnen op de volgende manier 
worden bepaald: 

R =(_!_+_1 J-t 
r R, R2 

(8.6) 

Waarbij V; de Poisson-ratio is van de kogel (r) en de V-groef (2). Verder is E; en R; respectievelijk de E
modulus en de radius van de oppervlakken. In het geval van de V-groeven is R, = ""• waardoor Rr = R,. 

Als Fn de normaalkracht is die op de bol werkt, dan is de maximale Hertze spanning CTHz als volgt te bepalen: 

De spanning die ontstaat in het vlak van een V-groef mag niet hoger worden dan de toelaatbare Hertze 
spanning van het materiaal, dus geldt: 

met (Johnson 85]: 

(]"Hz 1 --~ 

amax 

(8.8) 

Dit is de spanning die optreedt in puntMuit Figuur 8.r2 met CT0 ,2 de vloeispanning van het V-groefmateriaal. 
De indrukking 4. in het vlak (in de figuur aangegeven met d) , is te berekenen met de volgende formule: 

I 

t5 - n 
[ 

9F 
2 )3 

n- 4E/R, 
(8.ro) 

In Figuur 8.r3 is de normaalkracht (contactpuntkracht) tegen de inzakking uitgezet voor verschillende 
materiaalcombinaties. 

1.5r.==::;;::;;:;:~~=;------,-------:-:l 
- Carbide/Carbide 

Saffier/Carbid& 
Keramiek/Keramiek 
Keramiek/Carbide 

10 15 

Normaalkracht in N 

Figuur 8.13 Verband tussen inzakking en normaalkracht. 



De goede reproduceerbaarheid die bereikt kan worden met een kinematische koppeling is meestal de 
motivatie om deze toe te passen. De reproduceerbaarheid neemt lineair af wanneer de wrijvingscoëfficiënt J.l 
tussen de kogels en de V-groef afneemt. De volgende relatie kan worden bepaald voor de 
reproduceerbaarheid [Hart 021: 

2Fv 
( 

2 ll/3 
p ""J.l 3R,E, 2 

(8.n) 

Waarin Fv de voorspankracht is op de kinematische koppeling in N (8,7 N, zie subparagraaf8.2.3.2), verder is 
J.l de wrijvingscoëfficiënt tussen de kogel en de V-groef (J.l =0,05, zie paragraaf 8.4). Met reproduceerbaarheid 
wordt de afwijking bedoeld die ontstaat na het af- en aankoppelen van de koppeling. Door Schouten 
[Schouten 941 wordt een relatie gegeven voor de hysterese: 

J.l· Ftana s =.:...,_--:-_ 

v en cos2 a (8.12) 

In deze formule is de kracht F de maximale kracht in N die ontstaat op een kogel ten gevolge van de 
aantastkracht Fimp (zie formule (8.26)) van de meettaster op een voorwerp. Zie voor de afleiding van deze 
krachtformule (A.21). De stijfheid in normaalrichting wordt gegeven door Cn in Nfm en wordt gegeven in 
formule (A.7). 

Uit experimenten van Schouten [Schouten 941 is gebleken dat deze formules slechts een indicatie geven van 
de werkelijke hysterese en reproduceerbaarheid. Wel is uit deze formules af te leiden dat de 
wrijvingscoëfficiënt een belangrijke parameter is bij het bereiken van een zo'n laag mogelijke hysterese en 
reproduceerbaarheid. 

8.4 Materiaalkeuzes 

In deze paragraaf zal worden toegelicht welke combinatie van materialen het meest geschikt is voor de 
tasterhouder, kogels en V-groeven. 

Tasterhouder 

Bij de materiaalkeuze van de tasterhouder wordt gestreefd naar: 
• zo min mogelijk uitzetting bij temperatuursvariaties; 
• goede bewerkingsmogelijkheden (lasbaar, verspaanbaar). 

Een materiaal dat aan beide eisen voldoet en veel in de metrologie wordt toegepast is Invar. Enkele 
eigenschappen van verschillende soorten Invar zijn weergegeven in Tabel 8.r. Uit deze tabel kan 
geconcludeerd worden dat qua uitzettingscoëfficiënt Invar 32-5 de voorkeur geniet, echter is deze ook 
magnetisch, dit is voor deze toepassing geen gewenste eigenschap. Voor het vervaardigen van de 
tasterhouder zal daarom worden gekozen voor Invar 36. Zie voor meer informatie over deze verschillende 
soorten invar bijlage E. 

U itzettingscoëff. E-modulus 
In var in Jlmfmrc inMpa Magnetisch 

32·5 0,72 144 IJ a 
36 !,3 148 Nee 

42 4,0 148>4 Nee 

49 8,3 166 IJ a 

Tabel8.1 Eigenschappen van verschillende soorten Invar. 



Kogels en V-groeven 

Bij de materiaalkeuze van de kogels en V-groeven wordt gestreefd naar: 
• goede reproduceerbaarheid, dit wordt verkregen door een lage wrijvingscoëfficiënt tussen kogel en V

groef, lage voorspankracht, grote kogelradius en hoge E-moduli; 
• zo min mogelijk invloed op de meettaster tijdens een meting. 

De materiaalcombinaties die zijn bekeken zijn in Tabel 8.2 als gekleurd vlak weergegeven, hierin is tevens de 
wrijvingscoëfficiënt aangegeven. 

Keramiek 

Tabel8.2 Onderzochte materiaalcombinaties 
(gekleurde vakken) met wrijvingscoëfficiënten. 

De wrijvingscoëfficiënt tussen tungsten carbide kogels en tungsten carbide V-groeven wordt verkregen door 
een tweelagen coating van TiN over tungsten disulfide (WS2 ). Hiermee wordt tevens de duurzaamheid 
verhoogd [Hart 02]. Zoals is aangegeven in de vorige paragraaf, is de wrijvingscoëfficiënt van cruciaal belang 
voor de reproduceerbaarheid. Met dit gegeven is vast te stellen dat keramiek en saffier afvallen om te 
gebruiken voor de kogels en V-groef. Dit wordt bevestigd door de grafiek die te zien is in Figuur 8.14. 
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Figuur 8.14 De toegepaste kracht als Junctie van de 
reproduceerbaarheid. 

Uit deze grafiek kan worden geconcludeerd dat tungsten carbide op tungsten carbide de laagste 
reproduceerbaarbeid geeft. 

In het verdere verloop van het verslag zal de materiaalcombinatie tungsten carbideftungsten carbide verder 
worden bekeken. 

8. 5 Bepalen geometrie 

Voor het bepalen van de geometrie van de tasterhouder, V-groeven en de kogels, zijn de volgende 
specificaties opgesteld: 
• totale massa aan pinole van de CMM::; 30 gram 
• maximale uitbouw aan de pinole::; 38 mm 
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Bij het bepalen van deze voorwaarden is uitgegaan van de CMM van van Seggelen [Seggelen 02]. Deze CMM 
heeft een pinale met een diameter van 0 8 mm. 

Geometrie tasterhouder 

De tasterhouder zal worden vervaardigd uit Invar-36 omdat dit materiaal een lage uitzettingscoëfficiënt heeft 
en niet magnetisch is. Om de massa van de houder zo laag mogelijk te houden is gekozen om deze 
driehoekig te maken, net als de (toekomstige) meettaster [Bos 04]. De zijden van de houder zullen 23,6 mm 
bedragen. De dikte van de houder bedraagt 4 mm. De kogels worden op een straal van 9,24 mm geplaatst 
(afstand tussen de kogels is 16 mm). 

Geometrie van de V-groejhoek 

Bij het bepalen van de V-groeiboek moet er voor gezorgd worden dat de oplegging niet zelfremmend is. Uit 
onderzoek van Schouten [Schouten 94] blijkt aan deze voorwaarde te worden voldaan wanneer geldt: 

sina ·cosa 
/1 < -------;-=---

2 2J3cosrp 
cos a+----'---

3cosa 

Met a de V-groeiboek, zie Figuur 8.17. Voor rpgeldt: 

rp = arctan ( R tan a] 
rkoppeling 

(8.13) 

(8.!4) 

Waarin R de straal van de kogel is in m, en rkoppeling de straal waarop de kogels zijn geplaatst in m. In Figuur 
8.15 is de maximaal toelaatbare wrijvingscoëfficiënt uitgezet tegen de V-groeiboek. Hierbij is gekozen voor R 
= 1,5 mm en rkoppeling = 9 ,24 mm. 
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Figuur 8.15 Wrijvingscoëfficiënt f1 afv. V-groejhoek. 
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Figuur 8.16 Effect van de V-groejhoek op de 
reproduceerbaarheid van de kinematische koppeling, het 

minimum ligt op o, 71 op 58 o [Hale oo]. 

Uit de grafiek kan geconcludeerd worden dat de V-groeiboek, bij een wrijvingscoëfficiënt van o,o5 (tungsten 
carbideftungsten carbide) mag liggen tussen de 7° en 8o0

• Wanneer de V-groeiboek als functie van de 
reproduceerbaarheid wordt uitgezet wordt volgens onderzoek van Hale een optimale V-groeiboek gevonden 
van 58°, zie Figuur 8.16. Hoe deze grafiek tot stand komt zal hier niet verder worden besproken, hiervoor 
wordt verwezen naar [Hale oo]. Wanneer aan beide voorwaarden voldaan wordt is de conclusie dat de meest 
optimale V-groeiboek 58° moet zijn. Dit resulteert in een V-groef zoals is weergegeven in Figuur 8.17. 



Figuur 8.17 Kogel in een V-groef 
(a= 58°). 

Verbetering van de reproduceerbaarheid en hysterese door zelfinstellende 
V-groeven 

Tijdens onderzoek van Schouten is gebleken dat een hogere reproduceerbaarbeid is te verkrijgen wanneer de 
V-groef zelfinstellend wordt gemaakt zoals is weergegeven in Figuur 8.19. Doordat de vlakken van de V-groef 
op elastische wijze zelfinstellend zijn, bewegen deze vlakken mee met de beweging van de kogel en is er 
geen relatieve beweging tussen de kogel en de vlakken. Deze zelfinstelbaarheid is verkregen door middel van 
gatscharnieren, zie Figuur 8.18. Zo'n scharnier ontstaat wanneer twee gaten (met diameter d) worden 
geboord met daartussen een tussenruimte (h). 

~~--------~r--------------------~ 

h 

Figuur 8.18 Voorbeeld van een gatscharnier. 

Figuur 8.19 Kogel in een zelfinstellende V-groef 
[Schouten 94]. 

F 

De stijfheid van de instellende V-groeven en de normale V-groeven zullen in paragraaf 8.6 worden 
behandeld. In deze paragraaf zal ook duidelijk worden of een instellende V-groef voor deze toepassing 
noodzakelijk is. Indien het niet noodzakelijk is, dan zullen normale V-groeven worden toegepast omdat deze 
aanzienlijk goedkoper zijn om te vervaardigen. 



8.5·4 Geometrie Kogels 

Het bepalen van de afmeting van de kogels is een samenspel tussen de beschikbare ruimte en massa die kan 
worden besteed. Hierbij wordt gestreefd naar een lage reproduceerbaarheid, uit formule (8.n) volgt dat deze 
wordt verkregen bij gebruik van een grote kogel. Omdat de afmetingen van de tasterhouder bekend zijn, en 
dus ook de massa, wordt de grootst mogelijke kogeldiameter 3 mm. Hoe deze kogels in de tasterhouder 
bevestigd kunnen worden zal hieronder aan de orde komen. 

Bevestiging van de kogels in de tasterhouder d.m.v. lijmen 

Lijmen is een veel toegepaste verbindingstechniek, dit omdat het aanbrengen relatief eenvoudig is. Het 
voordeel van lijm ten opzichte van bijvoorbeeld solderen is, dat lijm niet direct uithardt, waardoor de te 
lijmen kogel nog kan worden gepositioneerd. Verder is de stijfheid van een lijmverbinding hoger dan de 
contactstijfheid van de kogel met V-groefhoek, waardoor lijm voor deze toepassing zeer geschikt is. Een 
nadeel van een thermoplastische lijm is dat kruip kan ontstaan bij continue belasting. Vanwege het visco
elastisch gedrag van thermoplasten zal hysterese worden waargenomen bij toe- en afnemende belasting 
(zoals ook tijdens de metingen met de meettasters is gebleken). In deze paragraaf zullen de mogelijkheden 
worden bekeken hoe de kogels, of een segment daarvan, op of in de tasterhouder kunnen worden gelijmd. 

1. Kogel in een verzonken gat in de tasterhouder lijmen 

De eerste mogelijkheid die wordt bekeken is 
weergegeven in Figuur 8.20. Bij deze optie wordt de 
kogel in een verzonken gat gelijmd, hierbij wordt de 
stijfheid gevoeld op het lijncontact tussen de kogel 
en het verzonken oppervlak. De stijfheid van het 
lijncontact is te berekenen met de formule: 

* 
Cujn,gem = g* 

F 
(8.15) 

De inzakking Ó is te bepalen met [Culpepper oo]: 

Figuur 8.20 Kogel in een verzonken gat gelijmd. 
(8.16) 

waarin: 

P'= F . a=2(P'R)112. _1_=1-vl2 +1-v/ 
lijnlengte ' 1!E* ' E* E1 E2 

(8.17) 

Hierbij is P' de kracht verdeeld over de lijnlengte in Nfm en a is de breedte van het lijnoppervlak in m. 
Verder is R de radius van de kogel in m. Verder is Ei en vide elasticiteitsmodulus in Nfm2 en de Poisson 
ratio van invar-36, met respectievelijk i als label voor de kogel (1) en de tasterhouder (2). 

* De maximale stijfheid ctijn,gem,max in Nfm van een lijncontact is volgens [Johnson 85]: 

* 1! • 
Ctijn,gem,max = 4 · Ctijn,gem (8.18) 

Wanneer geen wrijving wordt verondersteld dan zijn axiale (in de richting van de voorspankracht) en de 
radiale stijfheid in Nfm te berekenen met: 
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2 • 
clijn,n,a =cos f3. clijn,gem,max 

7r 

clijn,n,a f . clijn ,n,a [ ]tr 2 
c/iinnr =-- smrpdrp=-- -cosa 

0 
=-c/iinna 

, .. 1r 1r ;r'" 
0 

Wanneer f3 = 45° heeft deze verbinding een axiale stijfheid van: C!yn,n,a = 321,7 N ff..l.m. 

2. Vlak kogelsegment op vlakke houder gelijmd 

De tweede optie die wordt bekeken is weergegeven 
in Figuur 8.21. Bij deze optie wordt de vlakke zijde 
van een kogelsegment op het vlak van de 
tasterhouder gelijmd. Hier is stijfheid in axiale en 
radiale richting Ca en c, van de lijmverbinding 
eenvoudig te bepalen met de formules: 

GA 
C z-

r l 
(8.20) 

(8.19) 

lijm 

Met Eeff en G respectievelijk de effectieve E-modulus 
Figuur 8.21 Vlak kogelsegment met lijmlaag. 

en de glijdingsmodulus van de lijm in Nfm2
, A is het lijmoppervlak in m2 en l is de lijmdikte in m. De 

radiale stijfheid c, mag zo worden geformuleerd mits de afschuifhoek klein is (< 1·10.6 graden). De lijmlaag 
wordt gekozen tussen de 4 en ro fJ.m. Verder is de bulkmodulus ("" EeJ!) ongeveer 4>4·109 Nfm2

• Verder geldt 
dat de Poisson ratio van lijm ongeveer gelijk is aan 0,5. Hiermee is de glijmodulus ongeveer 1,5·109 Nfm2

• De 
axiale en radiale stijfheid van deze verbinding ligt dan ongeveer tussen (een spreiding ten gevolge van de 
dikte van de lijmlaag): 
Ca"" 3100 -7800 Nff..l.m 
Cr"" noo- 2700 Nff..l.m 

3· Vlak kogelsegment met uitsparing op vlakke houder gelijmd 

De derde optie is net als bij optie twee, een 
kogelsegment dat op de vlakke tasterhouder wordt 
bevestigd. Echter wordt nu een krimpende lijm in 
een uitsparing in het kogelsegment aangebracht 
waarmee een trekkracht wordt gegeneerd waardoor 
het vlakke gedeelte van het kogelsegment op de 
vlakke tasterhouder wordt getrokken, zie Figuur 
8.22. Hierdoor wordt een hoge stijfheid in axiale 
richting gegenereerd. De radiale stijfheid is 
afhankelijk van de wrijvingskracht (Fw = Fkrimp ·,U) en 
kan als volgt worden afgeschat: 

EA 
c =-

r l (8.21) 

krimpende lijm 

Figuur 8.22 Vlak kogelsegment met in de 
uitsparing een krimpende lijm. 

wanneer geldt dat Ftast > Fw- Aan deze voorwaarde zal in de praktijk echter niet worden voldaan, waardoor kan 
worden verondersteld dat deze optie in radiale richting ook een hoge stijfheid heeft. 

Conclusies 
De volgende conclusies kunnen worden getrokken: 
• Optie twee valt af, omdat bij deze optie zeker kruip zal ontstaan. 
• Optie één en drie zijn beide zeer stijve verbindingen. Het voordeel van optie drie is dat het positioneren 

van de kogels ten opzichte van de V-groeven zeer nauwkeurig kan. Deze nauwkeurigheid kan worden 
bereikt door na het aanbrengen van de lijm de houder met de kogelsegmenten in de V-groeven te 
drukken en vervolgens de lijm te laten uitharden. Echter zal hiervoor wel een hulpstuk moeten worden 



vervaardigd dat moet zorg dragen voor een gedefinieerde positionering, dit maakt deze optie kostbaar. 
Verder is het aanbrengen van de lijm in de uitsparing zeer lastig en slecht doseerbaar. 

• Bij optie één is deze nauwkeurigheid afhankelijk van de nauwkeurigheid van de bewerkingsmachines. 
Deze nauwkeurigheid is van dien aard dat aan de eisen van de positienauwkeurigheid van de kogels kan 
worden voldaan. 

• De eindconclusie die getrokken kan worden is uit het oogpunt van stijfheid en maakbaarheid dat optie 
één de voorkeur geniet. 

8.5·5 Positie van de voorspankracht 

De meest optimale plaats van de voorspankracht is in lijn met de verticale hartlijn van de kogels in z-richting, 
waardoor geen ongewenste momenten worden uitgeoefend op de tasterhouder, welke daardoor dus niet zal 
vervormen. Dit is echter niet mogelijk. daarom is getracht deze voorspankracht zo dicht mogelijk bij de 
kogels te doen aangrijpen. Dit wordt bewerkstelligd door de kooi van Faraday met de drie verticale 
buitenranden aan de tasterhouder te puntlassen (zie Figuur 8.23). De kooi zal gaan doorbuigen ten gevolge 
van de voorspankracht (FPM) gegenereerd door de permanente magneet. Aan de hand van een EEM
berekening is bepaald dat de stijfheid van de kooi met isolatieschijf en magnetische aantrekschijf ongeveer 
66 NjJlm is. De stijfheid van de tasterhouder is tevens bepaald met een EEM-berekening en is ongeveer 47 
NfJlm. Waardoor de totale stijfheid van de tasterhouder met kooi 27,5 Nfflm wordt. Met deze stijfheid zal de 
spleethoogte (~ tussen de ijzeren jukken en de aantrekschijf ongeveer met 0 ,3 J.!m afnemen, waardoor de 
kracht minder dan I % zal toenemen. Hierdoor zal de vervorming van de tasterhouder dusdanig weinig 
toenemen dat mag worden verondersteld dat de kracht constant zal blijven. 

8.5.6 

Kooi van Faraday 

············· 

Tasterhouder 
Kogel (3x) 

Figuur 8.23 De kooi van Faraday wordt met drie lassen aan de 
verticale randen aan de tasterhouder bevestigd (de tasterhouder is 

transparant weergegeven). 

Ontwerp van de koppeling 

In deze subparagraaf zal het ontwerp, met daarbij de magneetkoppeling en instelmechanisme aan de orde 
komen. In Figuur 8.24 en Figuur 8.25 is respectievelijk de samenstelling van de totale koppeling en de 
magneetkoppeling weergegeven. 
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Instelmechanisme 

~PinoleCMM 

~ Instelschroef (3x) 

Magneetkoppeling 

Pilaar met V-groef (3x) 

.,_---Stylus 

Figuur 8.24 Samenstelling van de totale koppeling. 

IJzer juk (zx) 

Cilinderschroef met 
binnenzeskant 

Permanente magneet 

Figuur 8.25 Magneetkoppeling; boven: samenstelling, 
benenden: detail. 

Zoals is te zien in Figuur 8.24 is een instelmechanisme ontworpen (zie voor detail Figuur 8.26), hiermee 
kan de koppeling zodanig worden uitgelijnd dat de tasterkogel in Abbe [Abbe r89o]ligt. Dit instellen gebeurt 
door middel van drie instelschroeven. De koppeling wordt met drie veren tegen deze instelschroeven 
getrokken. Om een pilaar met V-groef te transleren in z-richting is hier een instelmechanisme in de vorm 
van een parallellogram aan bevestigd, bestaande uit twee bladveren, waarvan één met gatschamieren 
[Rosielle 02). 

Parallellogram (3x); 
bestaande uit twee 
bladveren, waarvan 1 

met gatschamieren 
(de bovenste) 

Figuur 8.26 Instelmechanisme. 

Veer (3x) 

Pilaar met V-groef (3x) 

Gekozen is voor het instelmechanisme uit Figuur 8.26, omdat deze de tasterkogel in drie vrijheidsgraden 
kan bewegen, namelijk twee rotaties in het de xy-vlak en de translatie in de z-richting. Deze graden van 
vrijheid zijn bijvoorbeeld nodig wanner deze meettaster moet worden toegepast in de CMM van Ruijl (zie 
Figuur u(b)). Het instellen van de koppeling zou ook kunnen worden bewerkstelligd door de kogels in de 
stelschroeven te lijmen (in een verzonken gat) zoals is weergegeven in Figuur 8.27. Echter zullen de kogels 
dan bij het instellen in de V -groeven vreten, dit is ongewenst. 



Stelschroef 

Vreten van de 
kogel in de V -groef 

Figuur 8.27 Schematische weergave van een kogel in een 
stelschroef gelijmd. De kogel zal gaan vreten in de V-groef 

tijdens het instellen. 

Wanneer de meettaster in de CMM van van Seggelen (zie Figuur 1.2) [Seggelen 02] wordt toegepast dan is 
het niet noodzakelijk dat de tasterkogel in Abbe wordt gepositioneerd zoals bij de CMM van Ruijl [Ruijl 01). 
In dat geval zou ervoor gekozen kunnen worden om geen instelmechanisme toe te passen. Indien het toch 
gewenst is dat de stylus in lijn hangt met de pinole, dan zou gekozen kunnen worden voor een 
cardanmechanisme om de koppeling in het xy-vlak te kunnen roteren. Deze optie kan vanwege de 
beschikbare ruimte een probleem opleveren omdat het cardanmechanisme boven de koppeling geplaatst 
moet worden. 

8.6 Stijfheid van de ophanging 

In deze paragraaf zullen de axiale en radiale stijfheden van de ophanging worden bepaald voor normale en 
zelfinstellende V-groeven, met de materiaalcombinatie tungsten carbideftungsten carbide. Met deze 
stijfheden kan de uiteindelijke meetafwijking worden bepaald, die tijdens een aantasting met de meettaster 
op een meetoppervlak zal ontstaan (ten gevolge van de aantastkracht) . 

8.6.1 Stijfheid van normale V-groef 

De kogeloplegging met normale V-groef is weergegeven in Figuur 8.28, de schematische voorstelling van de 
contactsituatie is hierin te zien. 

Figuur 8.28 Contactsituatie van de 
kogeloplegging met normale V-groef. 

De axiale en radiale stijfheid van het lijncontact tussen de kogel en de houder is te bepalen met formule 
(8.19)· 

De stijfheid in axiale en radiale richting van de oplegging van de kogel in de V-groef is te berekenen met 
[Schouten 94]: 

(8.22) 



In deze formule is a de V-groefhoek van 58°. Zie voor bepaling van de normale stijfheid en en de tangentiële 
stijfheid Ct bijlage A.2. 

Voor de kinematische koppeling zijn deze stijfheden te bepalen met [Schouten 94]: 

6 2 6 . 2 
c a,lolaal = en cos a+ cl sm a 

(8.23) 

Met formules (8.19) en (8.23) zijn de totale stijfheden in Nfm in axiale en radiale richting als volgt te 
bepalen: 

[ l
-1 

1 1 
ca,lol = +---

3 . clijn,n,a c a)olaal 

[ l
- 1 

1 1 
c r ,lol = +--

3 · C lijn,n,r C r,tolaal 

(8.24) 

Wanneer normale V-groeven worden toegepast, dan is de totale stijfheid in axiale richting 68,1 NfJ.lm en in 
radiale richting 66,2 Nfflm. 

8.6.2 Stijfheid van zelfinstellende V-groef 

De kogeloplegging met zelfinstellende V-groef is weergegeven in Figuur 8.29, de schematische voorstelling 
van de contactsituatie is hierin te zien. 

Figuur 8.29 Contactsituatie van de 
kogeloplegging met zelfinstellende V-groef 

De totale axiale en radiale stijfheid van de zelfinstellende V-groeven kan worden berekend met de formules 
[Schouten 94]: 

6 2 6 . 2 
ca,lolaal = cn ,xx cos a+ ct,yy,8 sm a 

(8.25) 

c r ,IOiaal = 3(cn,xx - cl ,yy ,e) sin
2 
a+ 3(cl,yy,8 +cl) 

Hierin is de totale normale en tangentiele stijfheid aangegeven met respectievelijk Cn,xx en Ct,yy,e. deze 
stijfheden worden bepaald aan de hand van de formules uit [Rosielle 02]. Zie voor de afleiding van deze 
stijfheden en de twee bovenstaande formules bijlage A-3- De totale stijfheid van de koppeling waarbij 
zelfinstellende V-groeven worden toegepast, kan worden berekend met formule (8.24) net als bij de normale 
V-groeven. 

Wanneer zelfinstellende V-groeven worden toegepast, dan is de totale stijfheid in axiale richting 21.4 Nff.lm 
en in en radiale richting 56,6 NfJ.lm. 
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8. 7 Nauwkeurigheidsanalyse 

Wanneer een voorspankracht wordt opgelegd van 8,7 N (zie subparagraaf 8.2.3.2) zal de maximale 
indrukking van de koppeling in de V-groef o,I3 J..Lm zijn. De overige waarden voor de normale en 
zelfinstellende V-groeven die met de formules uit de vorige paragrafen kunnen worden bepaald zijn terug te 
vinden in de onderstaande tabel (Tabel8.3). 

Normale Zelfinstellende 
IV-groeven V-groeven 

!Axiale stijfheid Ca rot 68,I N/J..Lm 21,4 NJJ..I.m 

Radiale stijfheid c,. tot 66,2 NJJ..I.m .,6,6 NJJ..I.m 
Reproduceerbaarheid ronm ronm 

Hysterese na aantasten <Ipm geen 

Tabel 8.3 Resultaten wanneer normale V-groeven en 
zelfinstellende V-groeven worden toegepast .. 

In deze tabel staat Hysterese na aantasten, hiermee wordt de afwijking bedoeld die de koppeling heeft na 
aantasten ten opzichte van de beginstand. Deze zal bij het gebruik van zelfinstellende V-groeven niet 
voorkomen. 

Uit de resultaten kan worden geconcludeerd dat wanneer de meettaster niet voortdurend gewisseld moet 
worden normale V-groeven kunnen worden toegepast. Indien een wisselsysteem, zoals in Figuur 8.9 is 
weergegeven, wordt gebruikt dan is het aan te raden zelfinstellende V-groeven toe te passen. Dit is hier 
echter niet aan de orde, vandaar dat bij de nauwkeurigheidsanalyse de zelfinstellende V-groeven niet verder 
zullen worden behandeld. 

Bij het aantasten ontstaat een dynamische aantastkracht Fimp tussen de tasterkogel en het oppervlak, deze 
kracht is te bepalen met de formule [Pril 03]: 

125 *3 6 2 
Fimp = 144 m voEr 'i (8.26) 

Waarin m* de massa is in kg die stijf aan de meettaster is verbonden (d.w.z. alles dat wordt gevoeld wanneer 
de meettaster wordt geaccelereerd, dat is in dit geval2o mg), V0 de aantastsnelheid is van de CMM (I mmjs). 
E, is de gereduceerde E-modulus tussen de saffieren tastkogel en het aangetaste oppervlak (zie formule (8.5)), 
r1 is de radius van de tasterkogel (= 0,25 mm). Hiermee wordt de aantastkracht Fimp"" 3,0 mN. 

Een CMM zal na aantasten nog een stuk "doorschieten" (overtravel) over een afstand Xovt· De meettaster zal 
dan verplaatsen ten opzichte van zijn rustpositie, hierdoor zal een reactiekracht ontstaan. Deze kracht kan als 
volgt worden bepaald: 

Fovt = C meettaster · Xovt (8.27) 

Wanneer wordt uitgegaan van de machine van van Seggelen [Seggelen 02], dan is Xovt ongeveer 4 J..Lm. Zie 
voor C.,..ettaster formule (4.5). Hiermee wordt de kracht Fovt < 0,5 mN wanneer in x-richting zal worden 
aangetast, bij aantasting in z-richting wordt deze kracht Fovt"" 2,I mN. 

Met de stijfheden uit Tabel8.3 en de dynamische en statische kracht Fimp en Fov1 kan nu de afwijking worden 
bepaald wanneer wordt aangetast in x- of in de z-richting. 

8.J.1 Afwijking in de x-richting bij gebruik van normale V -groeven 

In Figuur 8.30 is weergegeven hoe de koppeling verdraait ten gevolge van de kracht Fimp die ontstaat bij 
aantasting in de x-richting. In deze figuur is de afwijking ten gevolge van de radiale stijfheid niet 
weergegeven en is de wrijving in punt I buiten beschouwing gelaten. De totale afwijking in x-richting (x~o1) 
wordt gegeven door formule (8.28) (zie Figuur 8.3I). 
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Verplaatsing kogels 1 Vm 3 bij aan1asting in nm 

Figuur 8.30 Verdraaiing van de tasterhouder tijdens 
aantasten. 

Figuur 8.31 Opbouw van de totale a}Wijking in 
de x-richting bij aantasten. 

Deze totale afwijking in x-richting is te berekenen met de formule: 

(8.28) 

Hierin is l51 de lengte van de stylus (= 8,23 mm) en rkoppding de radius waarop de kogels zich bevinden (:::: 9,24 
mm). Zie voor het bepalen van Cr,tot en Ca,tot formule (8.24). De totale afwijking in x-richting die gevonden 
wordt is dan Xrot"' o,os + o,o6 "' o,n nm. 

8.J.2 Afivijking in de z-richting bij gebruik van normale V -groeven 

De afwijking in z-richting die ontstaat bij aantasten met de meettaster is weergegeven in Figuur 8.31. De 
maximale afwijkingen in z-richting Za is te berekenen met: 

Fimp z =-a (8.29) 

Zie voor het bepalen van ca,tot formule (8.24). De afwijking tijdens aantasten in z-richting die gevonden wordt 
is dan Za :::: 0,04 nm. 

Figuur 8.32 A}Wijkingen tijdens 
aantasten in z-richting. 
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8.J.J Conclusie 

De conclusie die uit deze nauwkeurigheidsanalyse getrokken kan worden is dat de afwijkingen die ontstaan 
in x- en z-richting bij aantasting ten gevolge van de koppeling verwaarloosbaar klein zijn. De koppeling heeft 
dus geen invloed op een meting met de meettaster. 

8.8 Dynamica van de meettaster 

Bij versnellen van de meettaster zal deze in tegengestelde richting uitwijken, dit gebeurt bij een noodstop 
eveneens, maar dan in voorwaartse richting. In deze paragraaf zal worden bepaald wat deze uitwijking is in 
het meest ongunstigste geval, hierbij wordt uitgegaan van de CMM van van Seggelen [Seggelen 02]. 

8.8.1 Dynamisch Model in het xy-vlak 

Om de uitwijking te kunnen bepalen is een dynamisch model gemaakt van de meettaster, deze is 
weergegeven in Figuur 8.33. 

x2 

mg 

Figuur 8.33 Model van de bewegende meettaster. 

De bewegingsvergelijking die hierbij hoort is: 

-mglsin8-k8-bè+mlscos8 ·· 
-""""'-------::------ = 8 

Met: 
l= 8,23 mm 
k = 0,6836 Nfrad 
b = 1,6·10·6 Nsfrad 
m,ed = 3,3·10 -6 kg 

s1 = 8 mmjs2 

s2 = -260 mmfs2 

m/2 

(lengte stylus [Widdershoven 04]) 
(veerstijfheid van de tasterchip, bepaald met Cmeettaster) 

(dempingsconstante van de meettaster [Bos 04]) 
(equivalente geconcentreerde massa van de tasterkogel, stylus en aluminium ster 

mred = 1 ster I 1
2 + 1 I 3mstylus + mtasterkogel ) 

(versnelling [Seggelen 02]) 

(afremmen bij noodstop [Seggelen 02]) 

Wanneer deze bewegingsvergelijking wordt opgelost bij versnellen met 8 mmfs2 
( s1) tot 1 mmfs dan is de 

maximale uitwijking van de meettaster slechts 4,8 pm. In het meest ongunstigste geval, wanneer na het 



versnellen direct een noodstop met een vertraging van 0,26 mfs2 
( s2 ) tot stilstand wordt gemaakt, wordt een 

maximale uitwijking van 0,23 nm gevonden (zie Figuur 8.34). 

ê 
.!; ... 
f .. 

0.05 

~-<1.05 

"' f 
::l -0.1 

tijdins 

Figuur 8.34 De berekende uitwijking (formule ( 8.30)) van de 
tasterkogel bij versnellen tot 1 mmjs, gevolgd door een noodstop 

met een afremming van 260 mmji {van Seggelen 02]. 

Figuur 8.35 Toegestane overtravel snelheid van de 
saffieren tasterkogel als functie van de diameter voor 
verschillende dikten van de tasterchip. Het werkstuk 

materiaal is aluminium en de CMM van van Seggelen. 

Met de dynamicagegevens van de CMM kan de toegestane overtravel snelheid worden berekend met de 
formule [Pril 03]: 

(8.31) 

Waarin tr de reactietijd is van 0,2 s, acMM de afremming van 0,26 mfs2 [Seggelen 02], r1 is de radius van de 
tasterkogeL Er is de gereduceerde E-modulus in Nfm2 en 0"0 ,2 is de vloeispanning van het aantastoppervlak in 
Nfrrt Deze vergelijking is voor verschillende stijfheden weergegeven in Figuur 8.35. Zoals is te zien in deze 
figuur mag voor een aantastsnelheid van 1 mmfs met deze CMM de stijfheid van de tasterchip hoger zijn 
dan de 200 Nfm (hier 6oo Nfm) die door [Pril 03] wordt aangegeven. Echter hebben niet alle CMM's een 
afremming van 0,26 mfs2

• De CMM van Vermeulen [Vermeulen 99] en Ruijl [Ruijl 01] hebben bijvoorbeeld 
een afremming van o,I mfs2

, waardoor de stijfheid van 200 Nfm moet worden gehandhaafd. 



9· Conclusies en aanbevelingen 

9.1 Conclusies 

In dit verslag zijn de kalibratie-metingen van de nieuwe meettaster (met isotrope xy-stijfheid) besproken. 
Vanwege de hysterese ten gevolge van de globtop zijn ook metingen uitgevoerd met drie aangepaste 
meettasters, namelijk één meettaster zonder globtop, één geaarde zonder globtop en één ingeklemde zonder 
globtop. Verder zijn stijfheidsmetingen uitgevoerd aan enkele proefsprieten en aan twee soorten tasterchips 
(waarvan er één wel en één niet is gecompenseerd). Tevens is een ontwerp gemaakt om de meettaster te 
kunnen implementeren in een CMM, met als referentie de CMM van van Seggelen. Hieronder zullen de 
belangrijkste conclusies die uit dit werk zijn te trekken worden opgesomd. 

9.1.1 Hysterese en drift 

Tijdens de kalibratie-metingen met de nieuwe meettasters is hysterese en drift gemeten, en dan vooral in 
spriet 2. Om deze hysterese en drift te onderzoeken zijn drie aangepaste meettasters zonder globtop 
vervaardigd, tevens is één meettaster geaard en één ingeklemd. De geaarde meettaster is gemaakt om te 
onderzoeken of (een gedeelte van) de gemeten hysterese en drift zou kunnen zijn ontstaan ten gevolge van 
eventueel aanwezige statische lading. De ingeklemde meettaster is vervaardigd om te onderzoeken of (een 
gedeelte van) de hysterese en drift, een gevolg is van de lijm waarmee de tasterchip op de houder is gelijmd. 
Uit de meetresultaten van deze drie meettasters tot 4 11m verplaatsing, is gebleken dat hysterese wordt 
gemeten bij de meettaster zonder globtop en de geaarde meettaster. Bij de ingeklemde meettaster wordt 
alleen bij verplaatsingen tot 12 11m en 25 11m hysterese waargenomen, deze is echter altijd minder dan de 
hysterese gemeten met de geaarde meettaster. Dus concluderend komt het hier op neer: 

• gebruik geen globtop, deze zorgt voor drift en hysterese; 
• gebruik geen lijm bij de assemblage van de meettaster; 
• klem de tasterchip statisch bepaald in. Verminder de microslip tussen de klem en de tasterchip door een 

hoge aandrukkracht op de tasterchip uit te oefenen. 

9.1.2 Slippen van de tasterkogel 

Voor de nieuwe meettasters, met een isotrope stijfheid in het xy-vlak, is het slipgedrag onderzocht. In 
oriëntatie b gaat de tasterkogel slippen op het saffieren oppervlak. Vanwege dit slippen kan voor de 
gecompenseerde meettasters geen tweede orde conversiemodel worden gemaakt, zoals wordt beschréven in 
paragraaf 3·7 en [Widdershoven 04]. Met het analytische en EEM-model is vastgesteld dat bij de 
gecompenseerde tasterchip slip zal optreden, wanneer de stylus een scheefstand heeft van 0>4°. 

Stijfheidsanalyse 

Stijfheidsanalyses zijn uitgevoerd aan enkele proefsprieten en aan twee tasterchips. Uit de stijfheids
metingen aan de proefsprieten is gebleken dat de E-modulus van het silicium, zoals verwacht, afhankelijk is 
van de kristaloriëntatie. 

Het analytische stijfheidsmodel is geverifieerd met EEM-berekeningen. Deze berekeningen zijn vervolgens 
geverifieerd door middel van stijfheidsmetingen met een ruwheidsmeter aan de twee tasterchips (één niet en 
één wel gecompenseerd). Uit deze metingen komt naar voren dat de wel gecompenseerde tasterchip 
inderdaad een isotrope xy-stijfheid heeft, echter met een factor 2,3 verschil die is te wijten aan de lijmlaag. 
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Rekfactor 

Volgens de literatuur [Middelhoek 89] zou de rekfactor van een silicium rekstrook tussen de 20 en 40 
kunnen zijn. Omdat in [Widdershoven 04] wordt aangegeven dat de rekfactor slechts 4 bedraagt, is deze 
waarde opnieuw onderzocht. Door het voltageverschil tijdens een opgelegde verplaatsing te meten en de rek 
in een rekstrook te berekenen met het EEM-model, kan de rekfactor bepaald worden. Deze blijkt tussen de 
15,3 en 19,0 te liggen. Doordat de lijm tijdens deze meting ook wordt belast, is deze lager dan de rekfactor die 
is gevonden van de afzonderlijke sprieten. De rekfactor van de afzonderlijke sprieten ligt tussen de 25,7 en 
30,6. 

9·1·5 Implementatie van de meettaster in een CMM 

Een ontwerp van een kinematische koppeling is gemaakt, waarmee de meettaster in een CMM kan worden 
geïmplementeerd. De koppeling wordt door middel van een permanente magneet (PM) voorgespannen met 
een kracht van 8,7 N. Door de PM 90° te draaien verandert het magneetveld van richting en kan de 
meettaster worden gelost. De meetonzekerheid die de koppeling tot gevolg heeft, is voor de horizontale 
richting (x-richting) ongeveer o,n nm en voor de verticale richting (z-richting) is deze afwijking ongeveer 
o,o4nm. 

Een dynamische analyse van de meettaster is uitgevoerd. Hieruit kan worden geconcludeerd dat wanneer de 
meettaster in de CMM van van Seggelen wordt verplaatst, de tasterkogel tijdens het accelereren een 
uitwijking krijgt van ongeveer 4,8 pm. Na een noodstop is deze uitwijking ongeveer 4,3 nm. 

Indien de trend zich doorzet dat de CMM's na een aantasting sneller kunnen afremmen, is het mogelijk de 
stijfheid van de meettaster te verhogen. Voor de CMM van van Seggelen is het mogelijk een meettaster toe te 
passen die een stijfheid heeft van 6oo Nfm zonder dat daarbij plastische vervormingen zullen optreden aan 
het meetoppervlak 

9.1.6 Nieuw kalibratie-programma 

Nieuwe software is geschreven in het programma Labview waarmee de Keithley 2000 (temperatuursmeter) 
de piëzoactuator (PI E-662), de laser (HP 3312oA) en de frequentiegenerator kunnen worden uitgelezen en 
ingesteld. De meettaster kan nog niet worden uitgelezen met het programma. 

9.2 Aanbevelingen 

Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek zijn enkele aanbevelingen te doen ten aanzien van de 
veranderingen aan de meettaster en de kalibratie-metingen die ermee moeten worden uitgevoerd. 

9.2.1 Aanpassingen aan de meettaster 

Bij de nieuwe generatie van meettasters moet rekening worden gehouden met de punten uit subparagraaf 
9.1.1. Tevens mag de scheefstand van de stylus niet groter zijn dan 0-4°. 

Om een z-stijfheid van ~2oo Nfm te genereren is een maximale dikte van 21,8 ~m toegestaan, bij 
gelijkblijvende afmetingen van de tasterchip. Hiermee is de stijfheidsverhouding tussen de xy-stijfheid en z
stijfheid dusdanig dat geen slip zal optreden, en dus kan een tweede orde model worden opgesteld, waarmee 
een significante reductie van de meetonzekerheid kan worden bewerkstelligd. 

Verder kunnen nog de volgende metingen worden uitgevoerd, om meer inzicht te krijgen in het gedrag en 
invloed van de lijm: 

• fixeer bij een meettaster de tasterchip met uitsluitend soldeer (dus geen lijm en geen klem), hiermee 
kan het effect van de lijm tussen de componenten worden onderzocht; 
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• gebruik een epoxy-lijm met een lagere viscositeit. Hiermee zal minder kruip, en dus minder drift 
optreden; 

• gebruik geen aluminium ster, integreer deze in de tasterchip. Hierdoor wordt de invloed van de lijm 
tussen de componenten gereduceerd, en kan de invloed van de lijm tussen de tasterkogel, stylus en 
tasterchip worden geanalyseerd. 

Gebruik een klem waarbij de meettaster statisch bepaald is ingeklemd. Dit kan door deze tegen drie 
aanlegpunten te drukken, zoals is weergegeven in Figuur 9.1. Leg de tasterchip op meerdere vlakken op, om 
microslip te beperken, waarna recht op deze aanlegvlakken een aandrukkracht moet worden uitgeoefend. 
Zorg ervoor dat deze aandrukkracht hoog is, waardoor de kans op microslip wordt beperkt. 

Figuur 9.1 Druk de tasterchip op drie aanlegpunten. 

9.2.2 Kalibratie van de nieuwe meettasters met aanpassingen 

De metingen voor de nieuwe generatie meettasters moeten worden uitgevoerd, hierbij moet worden 
onderzocht of de aanpassingen aan de meettasters verbeteringen opleveren. Wanneer geen slip meer 
optreedt bij deze meettasters bij grotere verplaatsingen, is het zaak om het tweede orde conversiemodel toe te 
passen. 

JD-metingen 

De huidige kalibratie-setup is ontworpen voor rD-metingen. Om een realistischer beeld te vormen hoe de 
meettaster presteert in een CMM, zijn 3D-metingen noodzakelijk. Bij een 3D-meting wordt de meettaster in 
verticale aantastingen ook onderworpen aan de zwaartekracht, dit is bij de huidige kalibratie-metingen niet 
het geval. 
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A. Stijfheidsberekeningen, hysterese en 
reproduceerbaarbeid van de kinematische 
koppeling 

A.1 Krachtenevenwicht 

In deze paragraaf zal eerst het krachtenevenwicht van de kinematische koppeling worden gegeven met de 
onderstaande formules. In de zes contactpunten van de kinematische koppeling is het krachtenevenwicht als 
volgt te bepalen: 

z 

6 3 

LFx = LFNiaNi + LFPxi +FLx =0 
i=l i=l 

6 3 

LFY = LFNJ3Ni+ LFPyi+FLy =0 
i=l i=l 

6 3 

LFz = LFNirNi+ LFpzi +FLz =0 
i=l i=l 

6 3 

LMx = LFNi(-PNizNi +rNiYNJ+ L -FPyizPi +FPziYPi -FLyzL +FLzYL =0 
i=l i=l 

6 3 

LM y = LFNi(aNizNi- rNixNJ+ LFPxiZPi- FpziXPi + FLxzL- FLzxL = 0 
i=l i=l 

6 3 

LMz = LFNi(-aNiyNi + PNixNi)+ L -FPziYPi +FPyixPi -FLxYL +FLyxL =0 
i=l i=l 

Waarbij: 

F N : de normaalkracht in N 

FP :de voorspankracht in het punt i (I tfm 6) in N 

FL :de toegepaste kracht in het punt i (I tfm 6) in N 

(A. I) 

(A.2) 

(A.3) 

(A.6) 



A.2 Stijfheid normale V-groef 

De stijfheid is per definitie te berekenen met de formule: c gem = Fn I ~n . Dit verband is echter niet lineair. 

Daarom kan beter over een "lokale" normale contactstijfheid worden gesproken [Schouten 94]: 

C = dFn = [ 3Er 
2 
FnRr )

2 

n dt5 2 
n 

Met Er de gereduceerde E-modulus (zie formule (8.5)) , Fn de normaalkracht die een kogel uitoefent op een 
vlak van de V-groef en Rr de gereduceerde radius (zie formule (8.6)). Hier geldt dat Rr gelijk is aan de radius 
van de kogel. 

Deze stijfheid Cn is 1,5 maal (zie formule (8.9)) de gemiddelde stijfheid [Slocum 94]: cgem = (4/9E/ RrFn)113
• 

De wrijvingskracht Fw, tangentieel aan het glijvlak tussen de kogel en de V-groef zorgt voor een tangentiële 
deformatie. Met deze kracht en tangentiële deformatie is de tangentiële stijfheid als volgt te bepalen 
[Schouten 94]: 

2(1-v) 
ct =en 

2-v 
(A.8) 

met v de Poisson ratio. 

De totale axiale en radiale stijfheden van de koppeling zijn te berekenen met [Schouten 94]: 

6 2 6 . 2 
ca,totaal = en cos a+ ct sm a (A.9) 

(A.IO) 

A.J Stijfheid zelfinstellende V-groeven 

In deze paragraaf zal de stijfheid van de koppeling worden bepaald wanneer zelfinstellende V-groeven 
zouden worden toegepast. Bij een zelfinstellende V-groef wordt gebruik gemaakt van een gatschamier, zie 
voor een tekening van een gatschamier Figuur 8.18. 

h 

~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~~----' L.--------+-...J 

Figuur A.1 Gatscharnier. 

F 

De stijfheid van het gatschamier in Njm in de normaalrichting (hier: x-richting) kan worden berekend met 
[Constructieprincipes 02]: 

ex =0,48~ · E·t (A.n) 

Hierin is h de damhoogte in m tussen de twee gaten en d is diameter in m van de gaten, verder is E de E
modulus in Njm2 van Invar-36. De dikte van de V-groef wordt aangegeven mettin m. 



De stijfheid van het gatschamier in Nfm loodrecht hierop (hier: y-richting) kan worden berekend met 
[Constructieprincipes 02]: 

(A.12) 

De rotatiestijfheid (gedefinieerd als dM8jdOj in Nm van het gatschamier kan als volgt bepaald worden 
[Constructieprincipes 02]: 

[h 2 
k8 =0,093\fd ·E ·t·h 

De tangentiële stijfheid in Nfm van het elastisch element ophoogtel is dan [Constructieprincipes 02]: 

ke 
ce=-z2 

(A.13) 

(A.14) 

Omdat de stijfheden Ct, ey en c8 in serie liggen kan de tangentiële stijfheid die een kogel voelt op het 
oppervlak van de zelfinstellende V-groef eenvoudig worden bepaald met 

C1,y,e =(_!._+_!_+_!_)-' 
c1 cy c8 

(A.15) 

Met hierin de tangentiële stijfheid Ct die wordt gevoeld zoals is bepaald met formule (A.8). 

De stijfheid in de normaalrichting die een kogel voelt op het oppervlak is dan: 

(A.16) 

Met hierin de normaal stijfheid Cn die wordt gevoeld zoals is bepaald met formule (A.7). 

De totale axiale en radiale stijfheid van de koppeling met zelfinstellende V-groeven is dan [Schouten 94]: 

6 2 6 . 2 ca ,totaal = cn,xcos a+ ct,y,esm a (A.17) 

(A.18) 

A.4 Hysterese en reproduceerbaarheid 

Wanneer de koppeling is gemonteerd en gefixeerd dan is het gewenst dat de koppeling niet meer van zijn 
plaats komt. Dus is het de vraag of de taster na botsing tegen een voorwerp, waarbij zich in alle zes de 
contactpunten niet gelijke kleine verplaatsingen voordoen, ook daadwerkelijk terugkeert in zijn beginpositie. 
Het is praktisch onmogelijk dat de originele beginpositie voor aantasting opnieuw bereikt wordt na 
aantasting, deze afwijking wordt hysterese genoemd en is te berekenen met de formule [Schouten 94]: 

p·Ftana 
s = .:__--=--

V en cos2 a (A.I9) 

In deze formule is de kracht F de kracht die ontstaat in een V-groef ten gevolge van de aantastkracht Fimp van 
de taster op een voorwerp, deze aantast is te bepalen met de formule [Pril 03]: 



125 *3 6 2 
F/mp = 144 m Vo E, 'i (A.2o) 

In deze formule is m* de equivalente massa van de taster en alles wat daaraan stijf verbonden is, dat wil 
zeggen de massa die wordt gevoeld wanneer de taster wordt versneld. Verder is V0 de aantastsnelheid, deze is 
voor de CMM maximaal 1 mmfs [Seggelen 02] . De radius van de taster wordt in de formule aangegeven met 
r1• Dus wordt de kracht F uit formule (A.19): 

F=F _lt_ 
lmp 

rlwppeling 
(A.21) 

Waar l1 de lengte van de taster is, en rkoppeling de radius van de koppeling waarop de kogels liggen. 

De reproduceerbaarheid is als volgt te bepalen (Hale]: 

2Fv 
[ 

2 )"3 
p ""J1 3R,E,2 

(A.22) 

Uit experimenten vqn Schouten [Schouten 94] is gebleken dat deze formules slechts een indicatie geven van 
de werkelijke hysterese en reproduceerbaarheid. Wel is uit deze formules af te leiden dat de 
wrijvingscoëfficiënt een belangrijke parameter is bij het bereiken van een zo'n klein mogelijke hysterese en 
reproduceerbaarheid. 



B. Opheffen van de magnetisch voorspankracht 
In deze bijlage zullen twee concepten worden besproken waarop de voorspankracht, gegenereerd door de 
permanente magneet, zou kunnen worden opgeheven. Eerst zal de magneet door middel van spoelen 
worden gelost (concept a), daarna zal de kracht worden opgeheven door de magneet een kwartslag te draaien 
(concept b). Bij deze berekeningen is gebruik gemaakt van de elektrische netwerktheorie. Wanneer deze 
theorie wordt toegepast voor magnetische circuits wordt verondersteld dat de flux binnen het circuit blijft, er 
zijn dus geen lekjluxen. Deze veronderstelling kan worden gedaan omdat de relatieve permeabiliteit van het 
circuitonderdeel11r (hier: ijzer, 11r""' sooo Hfm) veel groter is dan die van het omringende medium (hier: 
lucht, 11r = I Hfm). Omwille van dit permeabiliteitsverschil kunnen ook de reluctanties van het ijzer 
verwaarloosd worden. 

Verder is bij deze berekeningsmethode voor magnetische circuits met behulp van analoge elektrische 
netwerken verondersteld dat het gebruikte materiaal (ijzer) een constante permeabiliteit f1 heeft. In praktijk 
is 11 echter niet constant en is het verband tussen de magnetische veldsterkte H (in Afm) en de magnetische 
fluxdichtheid B (inT): 

B= ffl·dH (B.I) 

Het verband tussen Ben H (de BH-curve) zal er bij ferromagnetische materialen bij benadering uitzien als 
in Figuur 8.13 is geschetst. In deze figuur is te zien dat voor hogere waarden van H, B niet meer evenredig 
met H toeneemt: er treedt verzadiging op. 

Bij het gebruik van de netwerktheorie wordt de formule (B.r) voor f1 = constant: 

B = fl· H = flo · llr · H 

B 

H 
Figuur B.1 Maagdelijke curve 

( aanloopcurve) van een ferromagnetisch 
materiaal. 

(B.2) 

Met het rekenen aan magnetische cicuits door middel van elektrische netwerken kan een afschatting worden 
gemaakt van de voorspankracht die zal ontstaan. Toch zullen EEM-berekeningen nodig zijn om met nog 
meer zekerheid de voorspankracht die zal onstaan te voorspellen. 



B.1 Lossen door middel van spoelen 

De theorie behorende bij de netwerken die in de volgende subparagrafen zullen worden gesproken is 
analoog aan de theorie van Ohm, echter geldt hier UPM = <P·RPM (wet van Ohm: U= I·R), met RPM de 
weerstand van de PM. In de netwerken is te zien hoe de fluxen (<J?, en <P2 ) door de circuits lopen. Verder 
worden de reluctanties (magnetische weerstanden) weergegeven van de luchtspleten tussen de tasterhouder 
en het ijzeren juk (R8 en R,~ en PM (R)(concept a) . Wanneer een spoel wordt bekrachtigd ontstaat een 
analoge spanning van Usp = Ni. 

B.1.1 Concept a 
In Figuur B.2 is schematisch de permanente magneet (PM) met een spoel weergegeven. Door het 
bekrachtigen van de spoel zal een magneetveld ontstaan tegengesteld aan het magneetveld van de PM. 
Hierdoor zal de flux door de tasterhouder gelijk aan nul worden, waardoor de tasterhouder kan worden 
losgekoppeld. In Figuur B.3 is het vervangingsschema van deze concept weergegeven. 

Usp =Ni 
ijzeren juk (2x) 

R 

Figuur B.2 Loskoppelen d.m.v. spoel. Figuur B.J Vervangingsschema van PM 
met een spoel. 

De volgende berekeningen worden uitgevoerd voor het geval dat een NdFeB-magneet wordt toegepast met 
een remanentie B, = 1,4 Ten een coërciviteit He= 920 kAfm. Verder is de permeabiliteit van vacuüm /10 = 
41t·ro·7 Hfm. 

De vergelijkingen die horen bij het vervangingsschema uit Figuur B.3 zijn: 

met: 

U PM = (<J?l +<J?2)(RPM +R)+<J?IR8 -Ni 

u PM = (<J?l +<J?2)(RpM + R) +<J?2R8- Ni 

U PM =Helm; Usp =Ni 

hierin is He de coërciviteit (magnetische veldsterkte) in Afm en l.,. de lengte van de PM in m, verder geldt 
voor de reluctanties (magnetische weerstanden) in R': 

Met ö de spleethoogtes tussen rechtopstaande ijzeren delen, PM en de tasterhouder in m. De oppervlakken 
waardoor de veldlijnen lopen zijn aangegeven als Am (magneetoppervlak) en A& (spleetoppervlak) in m2

• 



Hiermee kan de flux <P1 in Wh worden bepaald in de onderlus: 

4> = 4>1 = 4>2 = ( Ni+ H clm ) 
2R+Rt5+2RPM 

Met deze flux kan de kracht in N worden bepaald die wordt uitgeoefend op de houder: 

q,2 2<P2 
F=--+-

JloAo flo~ 

(B.6) 

Zie voor de kracht die wordt gegenereerd en de benodigde windingen (N) en stroom (i) verderop in de 
bijlage. 

B.1.2 Concept b 
In Figuur B.4 is schematisch de permanente magneet (PM) met spoelen weergegeven. Door het 
bekrachtigen van de spoelen zullen de magneetveldlijnen gedwongen worden om niet meer door de 
tasterhouder te lopen, waardoor deze kan worden losgekoppeld. In Figuur B.5 is het vervangingsschema van 
deze concept weergegeven. 

Bovenblok 

Spoel 

Usp= Ni Usp= Ni 
ijzeren juk ( 

Usp=Ni Usp= Ni 

Tasterhouder 

Figuur B.4 Loskoppelen d.m.v. spoelen. Figuur B.5 Vervangingsschema van PM 
met spoelen. 

De volgende berekeningen worden uitgevoerd voor het geval dat een NdFeB-magneet wordt toegepast met 
een remanentie B, = 1,4 Ten een coërciviteit He= 920 kAfm. Verder is de permeabiliteit van vacuüm flo = 

41t·I0-7 Hfm. 

De vergelijkingen die horen bij het vervangingsschema uit Figuur B.5 zijn: 

met: 

UPM =(<PI +<P2)RPM +24>1R1 +2Ni 

U PM =(<PI +<P2)RpM +2<P2Ro -2Ni 

U PM = H clm ; U SP = Ni 

(B.8) 

hierin is He de coërciviteit (magnetische veldsterkte) in Afm en lm de lengte van de PM in m, verder geldt 
voor de reluctanties (magnetische weerstanden) in H"1

: 

d 8 l 
R - I ·R- ·R - m ~---, o---, PM __ _ 

flo~ j.l0A6 Jlo~ 
(B.IO) 

Met oen dr de spleethoogtes tussen rechtopstaande ijzeren delen en respectievelijk de tasterhouder en het 
bovenblok in m. De oppervlakken waardoor de veldlijnen lopen zijn aangegeven als Am (oppervlak magneet), 
A, en At5 ( spleetoppervlakken tussen respectievelijk bovenblok en tasterhouder) in m2

• 



Hiermee kan de flux <I>, in Wb worden bepaald in de onderlus: 

<1>
2 

= ( Ni(2R1 + 2RPM ) + H clmRI ) 
2R0R1 +RpMRI +R0RpM 

Met deze flux kan de kracht in N worden bepaald die wordt uitgeoefend op de houder: 

F = <I>/ 
floAo 

(B.n) 

(B.12) 

Er is een GSN-42 PM van Goudsmit magnetic supplies gekozen met een remanentie van B = 1,4 T. Verder 
zijn de afmetingen gekozen die in Tabel 8.1 staan. 

iAfmetitmen in mm 

Geometrie Concevt a Concept b 

engte PM (l".) ~ ~ 

straal PM (r) I,~ --
!breedte PM (b) -- 2 
!hoogte PM (h) -- ~ 

d, -- 0,1\ 

0 0,0~ 0,01 

Tabel B.1 Afmetingen van de magneet en 
spleethoogten voor concept a en b. 

Omwille van de beschikbare ruimte is gekozen voor de volgende spoelgrootte voor concept a en b: 
Nconcept a= 35 
Nconcept b = 25 

Met de bovenstaande formules (B.7) en (B.12) kunnen de krachten voor concept a en b worden bepaald: 
Fconcepta = 5,8 N; 
Fconceptb = 4,2 N. 

De benodigde stroom voor het loskoppelen voor concept a en b is dan: 
lconcept a = 131 A; 
I concept b = 6,73 A. 

Wanneer de temperatuur niet meer dan o,1°C mag stijgen, dan is de bekrachtingstijd voor concept a en b: 

fconcpet a = 97 IJS; 
tconcept b = 37 ms. 

Gezien de bekrachtingstijd die bij concept a geoorloofd is, kan worden geconcludeerd dat deze onbruikbaar 
is. Concept b is bruikbaar wanneer een automatisch wisselstysteem wordt toegepast. 



B.2 Lossen door middel van magneetveldverdraaiing 

In Figuur B.6 is schematisch de magneet weergegeven. In de linker figuur is de permanente magneet (PM) 
zo gepositioneerd dat deze een kracht genereerd op de tasterhouder. Door de PM een kwartslag te draaien 
(zie de rechter figuur) wordt deze kracht op de tasterhouder opgeheven. De afstand tussen de houder en het 
juk (b} kan worden gevarieerd. Het vervangingsschema dat bij deze magneet hoort is te zien in Figuur B.7. 

Tasterhouder 

Figuur B.6 Draaibare magneet. Aantrekken (links) en 
lossen (rechts) . 

R2 

R, 

Figuur B.7 Vervangingsschema van de 
draaibare magneet 

De volgende berekeningen worden uitgevoerd voor het geval dat een NdFeB-magneet wordt toegepast met 
een remanentie Br = 1-4 Ten een coërciviteit He= 920 kAfm. Verder is de permeabiliteit van vacuüm f-lo = 
41t·I0-7 Hfm. 

De vergelijkingen die horen bij het vervangingsschema uit Figuur B.7 zijn: 

Met: 

UPM =(<l>, +<l>2)RPM +<l>2(2R, +R2) 

UPM =(<l>, +<l>2)RPM +2<l>,R, +(<l>,-<l>u)R3 

U PM = (<1>1 + <l>2)RpM + 2<l>1R1 + 2<l>11Rb" 

8 d d d l 
Rb"=--; R, =-'-;R2 =--2- R3 =-3- RPM =-m-

f.io Ab" ,lLoA! PoA2 Po A3 Pol\n 

(B.13) 

(B.14) 

Met d,, d2 en d3 de spleethoogtes tussen rechtopstaande ijzeren delen en respectievelijk het bovenblok, de 
halve maantjes en de tasterhouder in m. De oppervlakken waardoor de veldlijnen lopen zijn aangegeven als 
A; in m2 met het subscript i dat het desbetreffende onderdeel representeert. 

(B.15) 



Met deze flux kan de kracht F in N worden bepaald die wordt uitgeoefend op de houder: 

F = <Pu2 

.uoAt 
(B.r6) 

Er is een GSN-42 PM van Goudsmit magnetic supplies gekozen met de afmetingen I x 3 x 6,5 mm. Verder 
zijn de volgende afmetingen gekozen voor de magneetveldverdraai magneet: 

d1 = o,r mm 
d2=0,5 mm 
ö =o,ormm 
A, =3,8x4mm2 

A2 = 3,8 x o,82 mm2 

A2 = 3,8 x 1,82 mm2 

AÖ= 2 x 3,8 mm2 

(oppervlak tussen ronde magneet en magneetijzeren delen) 
(oppervlak tussen de magneetijzeren delen, beneden) 
(oppervlak tussen de magneetijzeren delen, boven) 
(oppervlak van de onderzijde van de magneetijzeren delen) 

Wanneer nu formules (B.14), (B.rs) en (B.r6), in elkaar worden ingevuld dan is F = 10,5 N. Hierbij is echter 
geen rekening gehouden met de initiële curve (zie Figuur 8.13), verder zijn de lekfluxen buiten beschouwing 
gelaten. 

Met behulp van het EEM-pakket ANSYS is geverifieerd of het model dat met de netwerktheorie is gemaakt 
toch bruikbaar is. De kracht die met ANSYS is bepaald is 8,7 N. Deze twee berekende krachten verschillen 
ongeveer 20,7 %, dus mag worden geconcludeerd dat de netwerktheorie in het geval van deze berekening 
een redelijke indicatie geeft. Dat toch een verschil van 20,7 % gevonden wordt komt doordat bij deze 
toepassing verzadiging zal opgetreden, bij netwerktheorie wordt dit niet meegenomen. 
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C. Voorbeelden van mechanisch voorspannen 
In deze bijlage zullen twee patenten worden toegelicht waarbij op een mechanische manier wordt 
voorgespannen. Eerst zal het US5040931 patent worden toegelicht gevolgd door EP0293036 patent. 

C.1 US 5040931 

Zie Figuur C.1 voor de afbeelding behorende bij patent US5040931. 
In dit patent wordt aangegeven dat dit mechanisme, ten opzichte van 
wisselbare systemen, het voordeel heeft dat bij een laterale kracht die 
tijdens koppelen ontstaat in het koppelsysteem, de assen van de taster 
en de pinole niet zullen verplaatsen. 

In Figuur C.1 is het tasterhuis 100 weergegeven met aan de 
bovenzijde een schacht 102, waarin een trekpin 104 vastzit. Beide, de 
schacht 102 en pin w4, liggen in boorgat 106, die in de tapse schacht 
w8 is geboord. De trekpin 104 wordt omhuld door een klemelement 
in de vorm van een cilindrische kraag no; de kraag no omhult deze 
pin I04 voldoende slap om een relatieve beweging te kunnen toestaan 
van de pin I04 en de kraag no verticaal met de as D van de tapse 
schacht 108. De kop u2 van de trekpin 104 drukt door een schotelveer 
n4 tegen de kraag no. De kraag no heeft een conische zijde u6 en 
de grootste diameter van kraag no past precies in boorgat w6. De 
totale assemblage van schacht 102, pin I04, kraag no en schotelveer 
n4ligt in de uitsparing (in dit geval, boorgat w6) vervaardigd in tapse 
schacht 108. Figuur C.1 Patent US504093 

i 
L.-,- r-·+-l 

, •• -i;...J ' • ~11-1 
' ' -{"' l 

}---\ 
\.. ) Fig.3. 

Figuur C.2 Patent EPo293036 

De klembout n8 komt uit in het boorgat 106, in een richting 
radiaal aan de as D. Het eindvlak van de klembout n8 is conisch, 
en drukt tegen het conische vlak n6 van de kraag uo. Omdat de 
grootste diameter van de kraag no precies in het boorgat 106 past, 
kan door het radiaal bewegen van de bout u8 een kracht worden 
uitgeoefend op het tasterhuis 100, zodat deze tegen de tapse 
schacht 108 wordt geklemd. Met de stelschroeven 120, die tegen de 
zijkant van de schacht 102 drukken, kan in radiale richting het 
tasterhuis 100 ten opzichte van de tapse schacht w8 worden 
uitgelijnd. 

C.2 EPo293036 

Zie Figuur C.2 voor de afbeelding behorende bij patent 
EPo293036. In deze figuur is te zien dat aan het koppeldeel 18 een 
trekpin 21 is bevestigd in de z-richting. Deze pin heeft een nek 22 
en breder gedeelte 23. Het tweede koppeldeel 18A bestaat uit 
lichaam 25 dat is bevestigd aan het tasterhuis 13 en ondersteunt een 
kam 26 met daarin een cilindrisch onderdeel27 waarvan de as 27A 
in de x-richting ligt. Het lichaam 25 heeft een boorgat waarin het 
cilindrisch onderdeel 27 kan roteren om de as 27A. Het binnenste 
van het onderdeel 27 heeft een kamvlak 28 met hoog gedeelte 29 
en een laag gedeelte 30. Het binnenste van het holle lichaam 27 is 
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open naar buiten door de gleuf 31, deze gleuf 31 omsluit de nek 22 van pin 21 en borgt de kop 23. Aan het 
lage gedeelte 30 van het kamvlak 28 heeft de gleuf 31 een breder gedeelte 32 waardoor de kop 23 kan worden 
gestoken, zodat deze uitkomt in het binnenste van lichaam 27. 

De koppeling 17 wordt gepositioneerd door een kinematische steun 35 bestaande uit drie cilindrische 
elementen 36, bevestigd aan het koppeldeel 18 en drukken tegen een paar van sferische elementen 37, die 
aan het tweede koppeldeel 18A zijn bevestigd. Door aan het onderdeel27 te draaien, wanneer de kop 23 zich 
in het binnenste van het cilindrische onderdeel 27 bevindt, ontstaat de klemkracht 
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D. Toelichting op het LABVIEW-programma 
In deze bijlage zal het LABVIEW-programma worden beschreven om meer inzicht te krijgen hoe met het 
programma kan worden gewerkt. In deze bijlage zal niet worden ingegaan op de werking ervan. 

D.1 Temperatuursmeting 

D.1.1 Het hoofdscherm van de temperatuursmeting 

Het programma om de temperatuur mee te meten zal hieronder worden toegelicht. In Figuur 2.12 is het 
hoofdscherm behorende bij de temperatuursmering weergegeven, alle onderdelen zijn genummerd, deze 
zullen hieronder worden beschreven. In de volgende paragraaf zullen de programma's achter de knoppen 
van het menu worden besproken. 

Figuur D.1 Scherm van de temperatuursmeting. 

1. Lijst met daarin de laatst gemeten temperatuur van het bijbehorende kanaal van een thermistor 
(indien geactiveerd). Onder de lijst wordt in het blauwe vlak het gemiddelde en de maximale 
fluctuatie gegeven tussen deze waarden. 

2. Lijst met fluctuaties tussen de laatste en voorgaande metingen. Onder aan de lijst wordt in het 
blauwe vlak de gemiddelde en maximale fluctuatie berekend. 

3· Het aantal metingen dat vanafhet begin van de laatste meting zijn uitgevoerd. 
4· De (wacht)tijd tussen metingen in minuten. 
5· De grafiek met de gemeten temperaturen van alle geactiveerde thermistoren. De instellingen van de 

assen kunnen handmatig worden aangepast. 
6. De gemeten kanalen en de bijbehorende grafische representatie zijn in deze lijst weergegeven. De 

kanalen die niet zijn geactiveerd worden nul. 
7· Het status-kader, hierin wordt informatie weergegeven met betrekking tot de status van de meting. 
8. Het menu waarin de gebruiker de instellingen van het programma kan veranderen. Het openen van 

een menuoptie kan door met de rechter muisknop op een knop te drukken of met de bijbehorende 
sneltoets (F1 tfm F3). Met Back (of Esc) wordt teruggekeerd naar het hoofdmenu. 

9· Twee knoppen waarmee het programma kan worden gestart (GO~ of gestopt (STOP). 
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D.1.2 Het menu in het hoofdscherm van de temperatuursmeting 

In het hoofdscherm van de temperatuursmeting is een menu weergegeven (nr. 8 in Figuur 2.12) waarmee 
eenvoudig de instellingen kunnen worden veranderd. In deze paragraaf zullen de drie programma's achter 
de knoppen Measurements, Systemen GPIB commands worden toegelicht. 

Measurements 

Het scherm dat verschijnt wanneer in het hoofdmenu van de temperatuursmeting op de knop Measurements 
wordt gedrukt is weergegeven in Figuur D.2, hierin is te zien wat de instellingen zijn tot op dat moment. De 
verschillende onderdelen zullen hieronder worden toegelicht. 

Figuur D.2 Scherm van het "Measurements"-menu. 

1. Hier kan de gebruiker de kanalen activeren die moeten worden gemeten. Wanneer de knop groen is 
dan is deze geactiveerd, zo niet, dan is deze rood. 

2. De tijd tussen twee kanaalmetingen kan hier worden ingesteld in milliseconden. 
3· Het menu waarmee de gebruiker de waarden uit de file kan inlezen (F1), opslaan (F2) of veranderen 

(F3). Dit zal hieronder verder worden besproken. 
4· De datum en tijd wanneer de huidige programma-instellingen voor het laatst zijn veranderd (in het 

Change values menu). 

Opties van het menu (met bijbehorende sneltoets): 
F1 (Read values from file): Hiermee kunnen de instellingen worden uitgelezen uit de back-up datafile. Een 
dialoogvenster verschijnt waarin wordt gevraagd om de file te specificeren. Ieder menu heeft zijn eigen 
directory waarin deze datafiles zijn opgeslagen. 
F2 (Save values to file): De huidige instellingen worden opgeslagen in de back-up datafile. Een dialoogvenster 
verschijnt met de vraag om de gewenste filenaam te geven. Daarna kunnen met de knop Read values Jrom file 
deze instellingen worden opgevraagd. 
F3 (Change values) : Een nieuw scherm wordt geopend, identiek aan het scherm uit Figuur D.2, alleen zonder 
het menu, hiervoor in de plaats zijn de knoppen EXIT & SAVE en EXIT DON'T SAVE gekomen. In dit 
scherm kan de gebruiker de instellingen veranderen. Wanneer de gebruiker de veranderingen wil opslaan en 
terugkeren naar het Measurements-scherm kan dit met EXIT & SAVE. Indien de veranderingen niet 
opgeslagen dienen te worden dan moet op EXIT DON'T SAVE worden gedrukt, het bovenliggende scherm 
verschijnt (hierboven is dat het Measuremtens-menu (zie Figuur D.2) . 
Esc (Back) : Met deze knop wordt het scherm afgesloten en wordt teruggekeerd naar het bovenliggende 
scherm (hierboven is dat de temperatuursmeting (zie Figuur 2.12)) 
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System 

Het scherm dat verschijnt wanneer in het hoofdmenu van de temperatuursmeting op de knop System wordt 
gedrukt is weergegeven in Figuur D.3. Hierin is te zien wat de instellingen zijn tot op dat moment. De 
verschillende onderdelen zullen hieronder worden toegelicht. 

TU/e 
Currenttl~ 

Figuur D.J Scherm van het "System"-menu. 

r. Wanneer deze optie wordt aangevinkt dan verschijnt voordat een meting begint een dialoogvenster 
waarin de filenaam kan worden aangeven waarin de meetwaarden moeten worden opgeslagen. 
Wanneer de gebruiker vervolgens op de Cancel-knop drukt dan worden de data in een temporary-file 
opgeslagen ( ... 1measurement dataltemp.xls), hierdoor gaat geen data verloren. Wanneer de optie niet 
is aangevinkt dan worden meetdata automatisch opgeslagen in de file: ... I measurement data I current 
data.xls. 

2. In deze balk kan de gebruiker aangeven hoeveel metingen uitgevoerd moeten worden. Deze functie 
kan worden uitgeschakeld door Infin te vullen. 

3· Met deze optie kan worden aangeven welke items moeten worden opgeslagen in de datafile. Het 
programma zal altijd de gemeten kanalen opslaan. 

4· Het menu waarmee de gebruiker de waarden uit de file kan inlezen (Fr), opslaan (F2) of veranderen 
(F3). De werking van de knoppen is hetzelfde als hierboven beschreven onder de kop Measurements. 

GPIB Commands 

Het scherm dat verschijnt wanneer het hoofdmenu van de temperatuursmeting op de knop GPIB Commands 
wordt gedrukt is weergegeven in Figuur D-4> hierin is te zien wat de instellingen zijn tot op dat moment. De 
verschillende onderdelen zullen hieronder worden besproken. 

Figuur D.4 Scherm van het "GPIB Commands"-menu. 

r. De datum en tijd wanneer de huidige programma-instellingen voor het laatst zijn veranderd (in het 
Change values menu). 

2. In deze balk moet het GPIB-adres worden ingevuld, voor de Keithley 2000 is deze r6. Dit adres is 
een instelling van het desbetreffende apparaat. 
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3· In deze balken moeten de commando's worden ingegeven behorende bij het dikgedrukte kopje (dit 
zijn: Initialize, Close channel, Measure en Reset). Deze commando's zijn te vinden in de 
handleidingen van de Keithley 2000. 

4· Het menu waarmee de gebruiker de waarden uit de file kan inlezen (FI), opslaan (F2) of veranderen 
(F3). De werking van de knoppen is hetzelfde als hierboven beschreven onder de kop Measurements. 

D.2 Tastermeting 

Het programma om de tastermeting uit te voeren zal hieronder worden besproken. In Figuur 2.13 is het 
hoofdscherm behorende bij de tastermeting weergegeven. Alle onderdelen zijn genummerd en zullen 
hieronder worden toegelicht. In de volgende paragraaf zullen de programma's achter de knoppen van het 
menu worden besproken. 

Figuur D.5 Scherm van de tastermeting. 

1. Het menu waarin de gebruiker de instellingen van de HP 33120A en de PI E-662 kan veranderen. 
Het openen van een menuoptie kan door met de rechter muisknop op een knop te drukken of met 
de bijbehorende sneltoets (FI en F2). Met Back (of Esc) wordt teruggekeerd naar het hoofdmenu. 

2. Grafieken waarin, van boven naar beneden, de ingestelde frequentie van de HP 33120A 
(frequentiegenerator), de opgelegde stappen van de PI (piëzoactuator) en de stap van de meetspiegel 
gemeten door laser worden weergegeven. 

3· Twee knoppen waarmee de HP (33120A) enjof de PI (piëzoactuator) kunnen worden gestart (GO.~ 
of gestopt (STOP). 

4· Het status-kader van HP en PI, hierin wordt informatie weergegeven met betrekking tot de status 
van de meting. 

D.2.1 Het menu in het hoofdscherm van de tastermeting 

In het hoofdscherm van de tastermeting is een menu weergegeven (nr. 1 in Figuur 2.13) waarmee eenvoudig 
de instellingen kunnen worden ingesteld. In deze paragraaf zullen de twee programma's achter de knoppen 
HP 33120A en PI E-662 worden toegelicht. 
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HP 3312oA 

Het scherm dat verschijnt wanneer in het hoofdmenu van de tastermeting op de knop HP 33120A wordt 
gedrukt is weergegeven in Figuur D.6. Hierin is te zien wat de instellingen zijn tot op dat moment. De 
verschillende onderdelen zullen hieronder worden toegelicht. 

Figuur D.6 Scherm van het "HP JJ12oA"-menu. 

1. In deze balk moet het GPIB-adres worden gekozen van de HP 3312oA, in dit geval is dat 
G PIBo::r::INSTR. 

2. In deze balken kunnen de gewenste frequentie in Hz, de amplitude in Vpp, DC offset, startfase in 
graden en de gewenste golfvorm (sinus, zaagtand e.d.) worden ingegeven. 

3· De datum en tijd wanneer de huidige programma-instellingen voor het laatst zijn veranderd (in het 
Change values menu). 

4· Het menu waarmee de gebruiker de waarden uit de file kan inlezen (Fr) , opslaan (F2) of veranderen 
(F3). De werking van de knoppen is hetzelfde als hierboven beschreven onder de kop Measurements. 
(zie subparagraaf D.1.2) . 

PI E-662 

Het scherm dat verschijnt wanneer in het hoofdmenu van de tastermeting op de knop PI E-662 wordt 
gedrukt is weergegeven in Figuur D.7. Hierin is te zien wat de instellingen zijn tot op dat moment. De 
verschillende onderdelen zullen hieronder worden toegelicht. 

Figuur D.7 Scherm van het "PI E-662"-menu. 

1. In deze balk moet het GPIB-adres worden gekozen van de lP E-662, in dit geval is dat COM1. 
2. In deze balken kunnen het gewenste aantal stappen, stapgrootte in Jlm en de wachttijd tussen de 

stappen in ms worden ingevuld. 
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3· De datum en tijd wanneer de huidige programma-instellingen voor het laatst zijn veranderd (in het 
Change values menu). 

4· Het menu waarmee de gebruiker de waarden uit de file kan inlezen (F1), opslaan (F2) of veranderen 
(F3). De werking van de knoppen is hetzelfde als hierboven beschreven onder de kop Measurements. 
(zie subparagraaf D.1.2). 
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F. Detailtekeningen magneetkoppeling 

Een magneetkoppeling (zie Figuur F.r) is ontwikkeld waarmee de kinematische koppeling kan worden 
voorgespannen. De werking van de magneetkoppeling wordt in hoofdstuk 8 beschreven en in bijlage B zijn 
de bijbehorende berekeningen te vinden. In deze bijlage zijn de detailtekeningen van de onderdelen van de 
magneetkoppeling opgenomen. 

IJzer juk (2x) 

Cilinderschroef met 
binnenzeskant 

Permanente magneet 

Figuur F.1 Magneetkoppeling; boven: samenstelling, 
benenden: detail. 
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Figuur F.2 Het huis van de magneetkoppeling; hierin kunnen de twee assen draaien. 

- II2 -



F.2 As met binnenzeskant 

TO'O+ 5L'O 

LH 8'0 ~ 

50'0+ 5 

N 
"' 0 

+I 

Ln .. -

:::!: 
0... 
0 

w 
u.. 
1-
0... 

~ 
0 
N 

0 
...1 0 
< :::!: < 1- :J L 
J:<l- (!;) 
U<<.!.> 
{f}:iQ 0 

::E 

J 

< ~ 
I 0... < L..:::::---1----l 

~~--+-- z 
0 

l0'0-
0 z 

...... 
I
U w 
U'l 

10'0- g• T 
0 

Figuur F.J De as met binnenzeskant; hierin wordt een aanslagpal gedrukt. 
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F.J As 
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F.4 Ijzeren juk 
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Figuur F.5 De ijzeren juk:; hierdoor worden de magneetvelden geleid. 
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G. Calculatie model van de ophanging 
Bij opstellen van deze bijlage is gebruik gemaakt van Appendix C van [Widdershoven 04]. De volgende 
benaderingen zijn toegepast: 

• Translaties van de tasterkogel worden klein verondersteld ten opzichte van de styluslengte. Daarom 
worden alle tweede en hogere orde rotaties van de aluminium ster verwaarloosd. 

• De verplaatsingen en rotaties van de sprieten zijn klein, zodat de standaard elastische theorie kan 
worden toegepast. 

• De effectieve lengte van de sprieten wordt groter wanneer deze worden vervormd tot buiten het vlak. 
Deze verplaatsingen worden verwaarloosd. 

• Alle elementen anders dan de sprieten worden oneindig stijf verondersteld. 
• Het materiaal van de sprieten wordt isotroop verondersteld; alle sprieten hebben dezelfde 

stijfheidseigenschappen. De berekeningen worden in paragraaf G.5 herhaald voor anisotrope 
eigenschappen. 

De volgende definities en afspraken zijn gebruikt: 

• De z-as is de symmetrie-as van de ophanging en de y-as is parallel met de lengterichting van spriet 3 (zie 
Figuur 2.1). Spriet 1 en 2 zijn respectievelijk 120° en 240° geroteerd. 

• Met het subscript s wordt een spriet parameter aangegeven, met het subscript i wordt een aluminium 
ster parameter aangeduid. Met het subscript t wordt naar een tasterkogel parameter verwezen en het 
subscript n wordt gebruikt als een index n = 1,2,3 en kwalificeert daarmee een spriet. 

• Met X wordt gebruikt voor 3D-translaties, Rvoorde 3D-rotaties, Dis een GD-vector die is samengesteld 
uit een 3D-translatie- en een 3D-rotatie-vector, met P wordt de 3D-positie aangegeven en G is een GD
vector opgebouwd uit een 3D-kracht- en een 3D-moment-vector. 

G.1 Sti.ifheid van de sprieten 

De lengterichting van spriet 3 is georiënteerd langs dey-as, zie Figuur 2.1. 

x 

bs 
Figuur G.1 Tekening van het tastsysteem. 

In Figuur 2.1 is de lengte van spriet drie ls, de breedte is b5, de dikte is ds in m, en de E-modulus is Es in Pa. 
De stijfheidsmatrix C53 voor spriet drie is: 
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c,3 = 

csxx 0 0 

0 Csyy 0 

0 0 c,zz 
0 0 ck,xz 

0 0 0 

0 

0 

ck,v: 

ksxx 
0 

0 

0 

0 

0 

ksyy 

cksxz 
0 

0 

0 

0 

ck,v: 0 0 0 0 k,zz 

(G.I) 

De stijfheidsmatrix kan worden gebruikt voor het berekenen van de krachten en momenten die worden 
uitgeoefend op de uiteinden van de sprieten voor een opgelegde verplaatsing. De elementen in C53 kunnen 
worden berekend met de standaard elasticiteitstheorie [Young 02]: 

_ E,d,b; _ E,d,b, _ E,d;b, 
Csxx ---3-, Csyy ----, Cszz ---3-

~ ~ ~ 

ck =_!_ E,d,b; ck =-_!_ E,d]b, 
sxz 2 z2 , sv: 2 z2 

s s 

k = }_ E,d;b, k = }_ E,d,b; (G.2) 
sxx 3 l •szz 3 [ 

s s 

k ""'G,d;b, (J..-0,21~[1-_!_ d:)) 
syy l 3 b 12 b4 

s s s 

Hierin is Gs de glijdingsmodulus in Pa. De stijfheidsmatrix voor spriet 1 en 2 kunnen worden berekend door 
C53 te roteren over respectievelijk 120° en 240°: 

c = (R12o 0 )c (R12o 
sl 0 R12o s3 0 

c,1 =(R~o ~oJ c,3 (R~o ~J-
2 

Waarin R120 is de rotatiematrix voor een rotatie van 120° om de z-as: 

[
c~s(120) -sin(120) 0] 

R120 = sm(120) cos(120) 0 

0 0 1 

G.2 Berekening van de krachten en momenten 

(G.3) 

De vector Ps3 beschrijft de positie waar spriet 3 is bevestigd aan de aluminium ster. P5, en P52 kunnen worden 
berekend door P53 te roteren om de z-as, over respectievelijk 120° en 240° (overeenkomstig met G.3): 

[

x l [-Ylx, +Yl.Jiy,l [_thx, +Yl.fiy,l 
P,, = i , P,, = --Jó,/3~ -!óy, , P,, = !ó,/3x~ -!óy, (G.s) 

Wanneer een kracht F1 wordt uitgeoefend op de tasterkogel op positie P1, dan zal de aluminium ster Xi gaan 
transleren en Ri roteren. De translatie en rotatie zijn samengevoegd in de vector Di: 

xix 

(G.6) 
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Ten gevolge van de translatie en rotatie van de aluminium ster zullen de uiteinden van de sprieten 
verplaatsen over Ds: 

(X;+R;X~n) Dsn = R; , met n = 1,2,3 (G.7) 

De krachten Fsn en de momenten Msn die werken op de sprieten, worden samengevoegd in Gsm deze kunnen 
worden berekend door Dsn te vermenigvuldigen met Csn: 

( 
Fsn) Gsn = = CsnDsn, met n = 1,2,3 

Msn 
(G.8) 

Wanneer van een statische situatie wordt uitgegaan, dan is de som van de krachten en kracht van de 
momenten op de aluminium ster gelijk aan nul: 

3 

F; + L -Fsn =0 
n=l 

3 

PrxF; + I<-Msn +~nxFsn) =0 
n=l 

Wanneer deze vergelijkingen worden opgelost, dan kunnen de rotaties en translaties van de aluminium ster 
worden geschreven als functie van de uitgeoefende kracht op de taster kogel: 

D;= 

213Ftx(csxx + csyyr1 

2/3Fty(csxx + csyyr1 

113Fty(cszzr
1 

2/3(PtyF;z- PrzFty)(ksxx + ksyy + cszzx; + 2ckszxYs + cszzY;rl 

2/3(PrzE'rx- PtxF'rz)(ksxx + ksyy + Cszzx; + 2ckszxYs + cszzY;rl 

113(PrxFty- PtyFtx)(kszz +csyyx; + csxxY;- 2cksxzYs r1 

(G.IO) 

Omdat ls tenminste één orde groter is dan ds, is Csyy tenminste twee orden groter dan de Cs-constanten. Daaruit 
volgt dat de verplaatsingen van de tasterkogel, ten gevolge van de translatie van de aluminium ster in x- en y
richting of rotatie om de z-as, twee orden kleiner is dan de verplaatsing van de tasterkogel ten gevolge van de 
rotaties van de aluminium ster. Bij verwaarlozing van de verplaatsingen van de aluminium ster in x- en y
richting kan de uitgeoefende kracht op de tasterkogel als volgt geschreven worden als functie van de 
verplaatsing van de aluminium ster: 

[

312(ksxx + ksyy + cszzx; + 2ckszxYs + cszzY;)R;yPr;t + 3cszzPrxPr;l X;zJ 

F; = 3/2(ksxx + ksyy + cszzx; + 2ckszxYs + cszzY;)R;xPr;t + 3cszzPtyPr;t Xiz 

3cszzXiz 

(G.n) 

Er van uitgaande dat R1z = o, dan is de verplaatsing van de aluminium ster als volgt afhankelijk van de 
verplaatsing van de taster kogel: 

Daaruit volgt dat: 

Xtx -RtyPrz 

xty -RrxPrz 

D; =(xr +:xPr)= 
Xtz- Rtxpty + RryPtx 

Rtx 

Rty 

Rtxz 

X;= Xtz + PtyPr;txty + PrxPr;txtx 

Rix =-XtyPr;t 

R;y = XrxPr;
1 

0 

0 

Xiz 
-

Rix 

R;y 

0 

Wanneer de formule (G.13) wordt ingevuld in formule (G.n), dan volgt dat: 
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F; = C meettaster · X t (G.14) 

Hierin is Cmeettaster de stijfheidsmatrix van de meettaster in Nfm, daarmee kan de stijfheid die de tasterkogel 
voelt als volgt worden berekend: 

[

Cu 

C meettaster = C 21 

C31 

met hierin de volgende termen: 

(G.15) 

Voor een ideale positie van de tasterkogel geldt: P1x = Pty = o en P1z = lst. In deze formule is rekening 
gehouden met het feit dat sprieten 1 en 2 identiek zijn (c, = C2 = c,2, ck, = ck2 = ck,2 enk,= k2 = k,2) 

G .J Spanning in de sprieten 

Aangenomen wordt dat de sprieten oneindig stijf zijn voor belastingen in de lengterichting, in vergelijking 
met de andere stijfheden (csyy = co). De krachten en momenten werkend op de sprieten worden 
getransformeerd naar hun lokale assenstelsel met de lengterichting in lijn met de y-as: 

, , R120 0 , R120 0 
( J

-1 ( J-2 
Gs3 = Gs3' Gs! = 0 Rl2o Gs! ' Gs2 = 0 Rl2o Gs2 

(G.16) 

Met deze krachten en momenten kunnen de spanningen in de sprieten worden berekend. De afschuif- en 
trekspanning samengevoegd in de vector CTn, kan worden berekend door G' te vermenigvuldigen met de 
6x6-matrix S: sn 

(Tnxx 

CTnyy 

CT = 
CTnzz 

=SGsn (G.17) n-
Z'n.xy 

Z'nyz 

Z'nzx 
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0 0 0 0 0 0 

{J({J +lh)tsls (a+lh)ls 1 
0 

x 

wsz As wsx wsx wsz 

0 0 0 0 0 0 

S= 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 Gsfs 0 
As ksyis 

0 0 0 0 0 
As 

Waarin Wsx het weerstandsmoment is om de x-as in m3, A is de doorsnede van de spriet in m 2 en a is een 
dimensieloze constante diedey-positie aangeeft van de spriet: a=-~ voor de kant van de tasterhouder en a= 
~ voor het uiteinde van de spriet. W sz is het weerstandsmoment rond z-as, en fJ is een parameter gelijk aan a, 
voor de z-richting. 

G ·4 Conversiematrix 

De weerstand van de piëzoresistieve rekstrookjes, op het oppervlak van de sprieten, hangt af van de locale 
rek. Deze rek kan worden benaderd door de spanning te delen door de E-modulus zoals in formule (G.17): 

ënxx 

ënyy 

ë = 
ënzz = an (G.18) n-
ënyz Es 

ënxz 

ënxy 

Polysilicium rekstrookjes zijn gevoelig voor alleen longitudinale en transversale rek. Daardoor kan de 
relatieve verandering van de weerstand AR als volgt geschreven worden: 

R 

AR R = K1Eyy + K1ë:xx (G.19) 

Hierbij worden de longitudinale en transversale rekfactor Kt en K1 geïntroduceerd. Op elke spriet zijn vier 
rekstrookjes bevestigd (R, .. R4). De weerstandsverandering wordt gemeten met een volle brug van 
Wheatstone. Het uitgangsvoltage Vuit kan worden berekend met de formule (eerste orde benadering): 

V. = ~n (M' _ M2 _ M3 + M4 ) 
ult 4 R, Rz R3 R4 

(G.2o) 

In deze formule is V;n het ingangsvoltage van het brugcircuit. De relatieve weerstandsverandering kan 
worden berekend met formule (G.18) en (G.19) met a=-~ voor R, en R4 en met a=~ voor R2 en R3• De rek 
kan worden uitgedrukt in de verplaatsing van de tasterpunt X 1• Als het modellineair is, laten de voltages Vuit,,, 

Vuit, 2 en Vuit,J een lineair verband zien met de verplaatsing van de tasterkogeL Vandaar dat de volgende relatie 
in een matrixvorm kan worden uitgedrukt: 

(G.21) 
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4Pty -2J3xs +2ys -Is 

4Pty +2Jixs +2ys -Is 

4Pty -4ys +21s 

G.5 Berekeningen met anisotrope tasterchip 

(G.22) 

Silicium is een anisotroop materiaal, dit houdt in dat de materiaaleigenschappen, zoals de E-modulus en 
glijmodulus, afhangen van de richting waarin het materiaal wordt vervormd. Silicium is een materiaal met 
een kubische kristalstructuur. Omdat deze kristalstructuur symmetrisch is (orthotroop), kunnen de 
spanningen en rekken worden beschreven met drie onafhankelijke elastische coëfficiënten. In dit geval kan 
de wet van Hooke als volgt worden beschreven [Middelhoek 89]: 

(J' xx cu c12 c12 0 0 0 Exx 

(J'yy cl2 cu c,2 0 0 0 Eyy 

(J'zz cl2 c,2 cu 0 0 0 Ezz 
= (G.23) 

r'xy 0 0 0 c44 0 0 Exy 

r'yz 0 0 0 0 c44 0 Eyz 

-rzx 0 0 0 0 0 c44 Ezx 

Waarin Olj de spanning in Nfm2 en tin de rek representeren. Voor silicium zijn de drie onafhankelijke 
elastische coëfficiënten Cu= I,657·10" Nfm, c,2 = o,639·10" Nfm en c44 = 0,796·10" Nfm. 

De verlenging en indrukking van de sprieten gebeurt hoofdzakelijk in de lengterichting [Lekhnitskii 63]. De 
tasterchip bestaat uit drie sprieten, welke zijn geproduceerd uit een <IOO> silicium wafer. De oriëntatie van 
spriet 3 is 45° ten opzichte van de <IOO>-kristallorgafische richting. De E-modulus in die richting is 
I,688·10" Nfm [Wortman 65]. De andere twee sprieten zijn respectievelijk I20° en 240° geroteerd. De E
modulus in de lengterichting van deze twee sprieten is I,380·10" Nfm. De glijmodulus Gs is o,so8·Io" Nfm 
voor spriet 3 en o,696·Io" Nfm voor spriet I en 2. 

Afmeting 
Onderdeel Symbool inmm 

Diameter tasterkogel Dt 0,~ 

Lengte stylus lst 8,2 

Lengte sprietje ls I,62~ 

Breedte sprietje I & 2 bS12 O,I97 

Breedte sprietje 3 bS1 O,I6'! 

Dikte sprietje ds 0,0~ 

x-positie spriet 3 Xs 4·6 
y-positie spriet 3 Ys O,)I 

Tabel G.1 Dimensies van de nieuwe meettaster. 

Wanneer rekening wordt gehouden met deze materiaaleigenschappen en de afmetingen zoals weergegeven 
in Tabel G.I voor de verschillende sprieten dan zijn de waarden die worden gevonden met de formules van 
(G.2) zoals weergegeven in Tabel G.2. 
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Csxx Csvv Cszz cksxz ckszx ksxx ksvv kszz 

spriet I en 2 7372,2 501617,9 171,0 6,o -0,1389 r,s·ro-4 6,86s·I0-5 6,5·10-3 

spriet 3 ')II0,6 )07C)28,I 173,1 4,2 -0,1407 I,)·I0-4 4,I·I0-5 4,)·ro·3 

Tabel G.2 Elementen van de stijfheidsmatrix van de drie sprieten, ten opzichte van hun lokale assenstelsel (met 
yin de lengterichtingvan de sprieten). Csxx' Csyy en c= in Njm, cksxz en cksxz in N, ksxx• ksyy enk= in Nm. 

Wanneer rekening wordt gehouden met de verschillende materiaaleigenschappen van de sprieten, wordt de 
stijfheidsmatrix: 

[

83,07 -0,04 -1,20 J 
cmeettaster = -0,04 82,83 0,08 

-1,20 0,08 515.05 
(G.24) 

De stijfheid in x- en y-richting is vrijwel gelijk, de stijfheid in z-richting is nog te hoog voor deze meettaster. 
Uit [Pril 03] komt naar voren dat deze stijfheid 200 Nfm mag zijn. Aan deze eis wordt voldaan wanneer de 
tasterchip, met de afmetingen uit Tabel G.r, een dikte heeft van minder dan 21,8 Jlm, zie Figuur G.2. 

50 150 200 250 300 350 400 450 500 

z-stijfheid in N!m 

Figuur G .2 Z-stijfheid van de meettaster als JUnctie van de dikte van de 
tasterchip; de stijfheid is< 200 Nfm bij een dikte < 21,8j1m. 
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