


Links afbeelding I. Het gebouw van NanoFocus in Duisburg, even 
geavanceerd ais d e  apparatuur die daar wordt ontworpen en gemaakt. 

Klein, nog kleiner, ultraklein .. derkleinst? Bie trend is NanoFoeus in Duisburg (afbeel- 

ding I )  niet ontgaan. De ontwerpers van dat jonge bedrijf weten dat de miniaturisering in 

miero-elektronica, microsysteemtechniek en uiteindelijk ook in de automobielteehniek 

steeds hogere eisen stelt aan de kwaliteit van oppervlakken. Voor het meten van ruwheid 

en microgeometrie hebben de NanoFocus-ontwikkelaars hun tsevlueht genomen tot - 
niet baanbrekend nieuwe maar wel technisch betrouwbare - optische concepten en die 

geschikt gemaakt voor de hoge eisen die de moderne kwaliteitsbewaking aan precisie- 

meetinstrumentarium stelt. 

meten van ruwheid en inicrogeoinetrie kwamen 
kort alleen tweedimensionale tastersystemen in 

aanmerking. Die zijn in staat zowel de parameter R, voor 
ruwheid als de belangrijkste afmetingen van een micro- 
geometrisch profiel vast te leggen. Maar de nieuwste 
generatie driedimensionale optische meetsystemen van 
NanoFocus kan niet alleen qua nauwkeurigheid concur- 
reren met de gebruikelijke mechanische tastersystemen, 
maar werkt ook iiog snel en is makkelijk bedienbaar 

De nieuwe meetinstrumen ten hclpeii een productontwik- 
kelaar bij het analyseren van kritische processtappen, 
zodat de overgang naar de fabricage vlotter verloopt. De 
apparaten zijn in het latere productiestadium ook goed 
bruikbaar voor automatische kwaliteitsbewaking, waar- 
door kosten en uitval afnemen. 

Waarom driedimensionaal meten? 
We constateerden al dat componenten steeds kleiner 
worden. Het gevolg is dat de eisen aan de kwaliteit van 
fuiictionele oppervlakken, steeds zwaarder worden 
Tribologische eigenschappen, bijvoorbeeld, hangen voor 
een overgroot deel af van de microgeometrie van een 
oppervlak. 

Klassieke lichtmicroscopen of scaiining-elektronenmi- 
croscopen, met een hogere resol utic, leveren kwalitatief 
inzicht in de microgeoinetrie. Voor de analyse van de 
chemische eigenschappen van een oppervlak kan men 

een Raman-spectrometer of een ander analyse-iiistru- 
ment toepassen. Maar voor een kwantitatieve microge- 
ometrische analyse moet men zijn toevlucht iiemen tot 
driedimensionale meettechnieken. Want alleen daarmee 
is het mogelijk de structuren en de topografie van een 
oppervlak te vertalen in een eenduidig meetresultaat. 
Als het alleen maar gaat om het vastleggen van de 
vorm, komt een 3D-coordinatenmeetmachine in aan- 
merking. Zo’n CMM tast met een sensor het opper- 
vlak puntsgewijs af, maar informatie over de opper- 
vlaktestructuur blijft achterwege. Daarvoor zijn ande- 
re meetinstrumenten nodig, die de hoogtecoördinaten 
van veel meer meetpunten op kleinere onderlinge 
afstand bepalen. 

Tot voor kort waren alleen tastende ineetapparateii in 
staat gedetailleerd en nauwkeurig de topografie van ecn 
oppervlak te meten. Maar er bestaan ook optische 
methoden om een oppervlak zonder aanraken driedi- 
mensionaal en met hoge resolutie vast te leggen. De 
resultaten zijn in veel gevallen gelijkwaardig aan die van 
tasterapparaten. Daar komt bij dat optische 3D-meetins- 
trumenten veel sneller werken. Bovendien zijn ze ook 
bruikbaar voor het meten van fragiele objecten, omdat 
ze het oppervlak niet aanraken. De apparaten zijn ook 
prima geschikt voor autoinatische meetprocedures. 
Diverse optische methodieken zijn voor speciale gevallen 
bruikbaar, maar universeel toepasbaar zijn vooral de 
autofocus- en de confocale lasertechniek, en de confoca- 
le witlicht-techniek. 
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Afbeelding 2 Principeschema van de autofocussensor AF 2000 
van NanoFocus. 

Laserprofielmeters 
Laserprofielmeters zijn te beschouwen als de optische 
tegenpolen van profielmeters nict mechanische tasters. In 
beide gevallen meet een precisiesensor de hoogten in het 
object, terwijl dat beweegt op een nauwkeurige x,y-coör- 
dinatentafel. 

De nieuwe autofocus-sensor AF 2000 van NanoFocus, 
zie afbeelding 2, haalt een hoogteresolutie die beter is 
dan 25 nm. Daarbij bedraagt de doorsnede van de laser- 
spot niet meer dan 1 -m. Door een hoge aftastfrequentie 
- maximaal 10 kHz - is het mogelijk in niet meer dan 
enkele minuten een driedimensionale meting te verrich- 
ten. Dat is vijftig tot honderd keer sneller dan een verge- 
lijkbare meting met een conventioneel taster-meetappa- 
raat. 

De nieuwe sensor verschilt van de autofocus-sensoren 
van de eerste generatie door de toepassing van digitale 
technieken en van een ander focusseerprincipe. De sensor 
AF 2000 is wat betreft meetrichting rotatiesymmetrisch 
en werkt als volgt. Een beweegbare lens focusseert een 
laserbundel op het object. Dat reflecteert of verstrooit de 
bundel, waarna het laserlicht via een halfdoorlatende 
spiegel een detector treft. Die is in sta.at afwijkingen van 
de ideale scherpstelling ter grootte van cnkclc nanometers 
waar te nemen. Deze afwijking wordt via een regelkring 
teruggekoppeld naar het bewegingsmechanisine van de 
lens. Een digitaal meetsysteem bepaalt de positie van de 
lens, waardoor er een absolute waarde voor een hoogte- 
coördinaat in het oppervlak ter beschikking komt. 

Niet alleen de hoge reproduceerbaarheid en ineetsnel- 
heid van de sensor zi.jn bijzonder, inaar ook het feit dat 
die in een microscoop is geïntegreerd, waardoor het 
object met het oog waarneeinbaar is. De nieetresultateii 
zijn niet afhankelijk van de reflectiecoefficient van het 
oppervlak. 

De autofocussensor is vooral geschikt voor uiterst 
nauwkeurige ruwheids- en vormmetingen biniien het 
meetbereik van 1,s mm. Pas als het gaat om mer dunne 
transparante lagen op een sterk reflecterend substraat 
of om steile randen met een hellingshoek groter dan 
30°, worden de grenzen van dc toepassing bereikt. 

Confocale sensor 
Bij de confocalc puntseiisor CF 2001 wordt een andere 
meetmethode toegepast, zie afbeelding 3. Deze sensor 
detecteert hoogteverschillen door gebruik te malten van 
de optische combinatie van puntbron en puntdetector. 
De detector meet de hoogste lichtintensiteit als het object 
zich exact in liet brandvlak van liet objectief bevindt. 
Een continue 800Hz-beweging van het objectief levert 
een serie hoogtecoördinaatmetingen met een. resolutie 
beter dan 100 iim. 

De laserspotdiameter van 1 -m maakt de CF 2001 voor- 
al geschikt voor het nieten van objecten waarin grote 
hoogte/brecdtc-verhoudingen en hclliiigcn voorkomen. 
De allerhoogste gladheden en hoogteverschillen van I 
inm vormen de grenzen van het brede toepassiiigsgebied. 
De confocale sensor is ook in staat objecten mct onder- 
broken vlakken of met gaten te meten. Zowel de AF 
2000 als de CF 2001 worden toegepast in de modulair 
opgebouwde laserprofielmeter NaiioFocus Scan, zie 
afbeelding 4 
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Afbeelding 3. Stralengang van de sensor CF 200 i ,  die werkt vol- 
gens het confocale meetprincipe. 



Afbeelding 4. De laserprofielmeter NanoFocus Scan, die modulair is 
opgebouwd en o.a. van verschillende sensoren kan worden voorzien. 

3D-confocaalmicroscoop met wit licht 
Een andere toepassing van het confocale meetprincipe is 
te vinden in de dricdimensionale ineetmicroscoop 
NanoFocus Surf, zie afbeelding 5.  Hier wordt een 
Nipkowschijf gebruikt om het oppervlak af te tasten, zie 
afbeelding 6. Alleen het licht dat afkomstig is van het 
scherptevlak van het microscoopobjectief, komt terecht 
op een CCD-camera. Licht van hoger of dieper gelegen 
punten van hct oppervlak, wordt tegengehouden door 
een van de ongeveer 160 O00 diafragma’s in de 
Nipkowschijf. Het is duidelijk dat die schijf een precisic- 
technologisch hoogstandje moet zijn, maar NanoFocus 
verstrekt begrijpelijkerwijs gecn details. 

De hoge rotatiesnelheid van de Nipkowschijf maakt het 
mogelijk alle punten van het meetgebied parallel af te 
tasten binnen de opnametijd van de CCD-camera. 
Daardoor ontstaat er in video-realtime een doorsnijding 
op constante hoogte van het meetgebied. Verplaatsen 
van de optiek in verticale richting levert laagsgewijze 
opnamen van het oppervlak, waardoor cr een soort 
hoogtekaart ontstaat. Software berekent daaruit de z- 
coordinaat van een punt iii het object. Ook is het inoge- 
lijk verschillende niveaus, bijvoorbeeld als gevolg van 
transparante coatings, te analyseren. 

Veel voordelen 
De voordelen van dit confocale meetprincipe zijn ener- 
zijds de hoge verticale en laterale resolutie, anderzijds het 
Vermogen gecompliceerde structuren met steile flanken 
of transparante lagen te meten. (De laterale buigingsre- 
solutie van conventionele microscopen kan zelfs worden 
overtroffeii.) Het oplossend vermogen van de confocale 
witlicht-microscoop Surf bedraagt - afhankelijk van het 
toegepaste objectief - maar liefst I O  tot 20 nm. Daar 
komt nog bij dat de Surf verbazend ongevoelig is voor 
trillingen en in staat is in 2 inm ruim een kwart miljoen 
meetpunten vast te leggen in ongeveer 15 seconden 

Voor het klassicke meten van oppervlakken is de confo- 
cale techniek te prefereren boven de bekende fase-interfe- 
rentiemicroscopen voor wit licht. Bij een interferentie- 
microscoop kunnen bij het meten van steile ovcrgangen in 
technische oppervlakken - zoals koudgewalste platen of 
gehoonde motorcilinders ~ meervoudige reflecties tot 
artefacten leiden. Door fysische filtering treedt dit effect 
niet op bij de confocale methode inet Nipkowtechniek. 
Daar staat tegenover dat de witlicht-interferometer in het 
voordeel is bij het meten van zeer gladde oppervlakken 
van minder dan 10 nm Ra. 

Nieuwe 3D-kengetallen voor ruwheid 
De nieuwe optische ineetmethodes hebben vooral huil 
waarde bewezen bij de analyse van de ruwheid van com- 
plexe structuren. De gebruikelijke kengetallen als Ra en 
RZ, die uit één enkele profiellijn worden berekend, zijn 
meestal niet voldoende om een oppervlak voldoende te 
karakteriseren. Kunstmatige ruwheidspatroneii in staal- 
plaat, bijvoorbeeld, zijn alleen door een driedimcnsionale 
meting voldoendc tc beschrijven. Het probleem is hierbij 
parameters te vinden die zo’n beschrijving vereenvoudi- 
gen. Het blijkt dat die alleen uit een volledig driedimen- 
sionale meting gegenereerd kunnen worden. Alleen een 
optisch werkend meetsysteem is in staat de daarvoor 
benodigde grote hoeveelheid gegevens in een acceptabele 
tijd te leveren. 

Statistische ruwheidswaarden zijn verhoudingsgewi.js eeii- 
voudig om te rekenen naar een “derde dimensie”, maar het 
berekenen van andere kengetallen plaatst de mathematicus 
voor een grote uitdaging. Reeds gedurende de ontwikke- 
ling van nieuwe productieprocessen is het van belang de 
eigenschappen van een oppervlak goed te begrijpcn en als 
topografieparameters vast tc leggen. In dc latere fase van 
de massaproductie blijven die dan bruikbaar en zijn mak- 
kelijk te correleren aan bekende meetmethodieken. 



Afbeelding 5. Het driedimensionale confocale microscoop 
NanoFocus Surf. 

Recent onderzoek aan onderwijsinstellingen en in de 
industrie heeft op dit gebied het inzicht vergroot. Aan 
de universiteiten van Erlangen en Darmstadt lopen 
industriele projecten met het doel het oppervlak van 
bewerkte plaat niet alleen vanuit mathematisch 
gezichtspunt te beschrijven, maar ook te zoeken naar 
het verband tussen functie en vervormingsproces, zie 
aîbeelding 7. Een ander voorbeeld zijn de onderzoeks- 
resultaten van Dr. Bodschwinna van de Technische 
Universiteit Hannover. Hij heeft samen met de auto- 
mobielindustrie speciale filtermethoden ontwikkeld 
voor het evalueren van driedimensionale oppervlakte- 
metingen. Het resultaat IS dat de nieuwe, hiervoor 
beschreven, meetinstrumenten niet alleen fraai gekleur- 
de plaatjes opleveren, maar de oiitwikkelaar en kwali- 
teitsingenieur ook helpen driedimensionale structuren 
functioneel te beschrijven. 

Statistische procescontrole 
De inicrosysteeintechniek is zo ver geyorderd dat de mas- 
safabricage van nieuwe producten van start zou kunnen 
gaan. Maar een voorwaarde voor eeii lonende fabricage is 
het verbeteren van de opbrengst. Door de fijnheid van de 
structuren cn de vele complexe foutenbroniien is dat ech- 
ter niet eenvoudig. Juist daarom worden in de niicrosys- 
teemtechniek driedimensionale meettechnieken ingezet. 

Alleen betrouwbare 3D-meetsystemen met hoge resolutie 
zijn in staat vormfouten, ruwheden en structuren te kwan- 
tificeren, zie afbeelding 8. Bij microspuitgietwerk, bijvoor- 
beeld, moeten er al ti.jdens de ontwikkeling van het fabri- 
cageproces methodes voor de kwaliteitsbewaking worden 
ontwikkeld. Alleen dan is het mogelijk ingewikkelde en 
complexe ontwikkelstappen te analyseren en begrijpen, en 
vervolgens aan de fabricageafdeling over te dragen. Een 
foutencatalogus is daarbij eveneens een belangrijk hulp- 
middel voor ontwikkelaar en kwaliteitsbewaker. 

Ook bij het maken van componenten voor microfluïdica 
lost het confocale meetsysteem problemen bij de statisti- 
sche procesbewaking op. Een geautomatiseerd meetappa- 
raat legt direct in de fabricage diepte, breedte en ruwheid 
van kanalen vast. De meetgegevens worden opgeslagen in 
een databank en helpen zowel de kwaliteitsmanager bij 
het bewaken van moeilijke processtappen als de product- 
manager bij het ontwikkelen van nieuwe structuren. 

Automatisch meten in de Il-industrie 
Productieproblemen in de micro-elektronica hebben 
tegenwoordig steeds vaker te maken met de “packaging” 
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Afbeelding 6. De  toepassing van een Nipkowschijf in een confo- 
cale 3D-microscoop maakt het mogelijk snel en betrouwbaar 
gecompliceerde oppervlaktestructuren te meten. 



Afbeelding 7. Afleiden van nieuwe parameters voor het Ikarakterise- 
ren van driedimensionale oppervlaktestructuren uit de meetresulta- 
ten van moderne optische 3D-apparaten (Diagram beschikbaar 
gesteld door Dipl -Ing. J. Staeves,Technische Hochschule Darmstadt) 
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Afbeelding 8. De resultaten van een driedimensionale meting van 
de koppeling van een lichtgeleider. Onder een daaruit afgeleide pro- 
Reldoorsnede. 

van de 1C's en steeds minder met de productie van de chips 
zelf. Geheugenchips, bijvoorbceld, worden tegenwoordig 
in zgn. CSP-omhullingen geleverd. Die zijn niet meer dan 
1 inm dik en hebben maxiinaal zestig contactpennen voor 
SMT-montage. Kleine afwijkingen in het buiggereedschap 
voor die contacten of in de matrijs voor het inspuiten van 
de chip leiden al tot ontoelaatbare vervorming van de 
omhulling of van de contactpennen. Stcckproefsgewijze 
controle van de diverse oppervlakteparameters gedurende 
de fabricage geeft de procesingenieur de zekerheid dat het 
uitvalpercentage bij de eindcontrole gering is 

De beschrevcn complexe meetproblenien werden tot nu toe 
opgelost met profielprojectoren in combinatie met taster- 
hoogtemetingen. Maar tegenwoordig worden alle meetop- 
drachten geïntegreerd in slechts één meetcyclus van een 
geautomatiseerde laserprofielmeter Scan. Daarbij meet het 
apparaat de vervorining en ruwheid van de omhulling, en 
de uitlijning, vorm en afstand van de contacten. Alle gege- 
vens gaan via een interface naar de computer voor de pro- 
cesbesturing en zijn desgcwenst altijd later op te vragen. 

Tot slot 
De driedimensionale oppervlaktemeettechniek heeft zijn 
betrouwbaarheid al op diverse gebieden bewezen Dc 
nieuwe, snelle en uiterst nauwkeurige optische ineetme- 
tlioden maken toepassingen mogelijk die tot nu toe uit 
fysische of economische overwegingen ondenkbaar 
waren Dus kan een ontwikkelaar of een kwaliteitsinge- 
nieur tegenwoordig beschikken over makkelijk IC bedie- 
nen en onderhoudsarme meetinstrumenten, die de tradi- 
tionele afbeeldcnde apparaten of de goedkope tasterap- 
paraten prima aanvullen of zelfs vervangen. De nieuwe 
3D-meetinstrumenten maken het mogelijk microstructu- 
ren volledig vast te leggen. Bovendien gaan ze een steeds 
belangrijk rol spelen bij de automatische kwaliteitsbewa- 
king in ontwikkeling en fabricage. 
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