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Industrialiseren,
focusseren en
samenwerken

editorial

Auto-navigatiesystemen zijn definitief doorgebroken: er zijn nu auto’s op
de markt waarbij deze systemen geen dure optie maar standaard accessoire zijn. En Glare, het lichtgewicht sandwich plaatmateriaal, vindt nu
echte toepassing in de vliegtuigindustrie. Wat deze innovaties gemeenschappelijk hebben, is de lange incubatietijd.
De weg van idee tot marktdoorbraak heeft meer dan twintig jaar gevergd.
We hebben de neiging dit soort doorlooptijden te onderschatten, zeker
wanneer een innovatie geen combinatie van bestaande technologie is,
maar nieuwe technologieontwikkeling vergt.
Maar hoe staat het wat dit betreft met innovaties, gebaseerd op microsysteemtechnologie (MST)?
Aan dit technologiegebied wordt al enkele tientallen jaren gewerkt. Het
aantal succesvolle producten is echter nog beperkt. Bekende voorbeelden
zoals de airbag-versnellingsopnemer en de inkjet-printkop betreffen massafabricage-producten waarbij grote ontwikkelinspanningen konden worden afgeschreven. Door het tekort aan bewezen standaard concepten en
componenten is de drempel voor toepassing in middelgrote en kleinere
series nog hoog, terwijl er in die categorie veel toepassingsideeën zijn.
Nederland kan een sterke positie op MST-gebied veroveren, afgaand op
de aanwezige kennis in universiteiten, kennisinstellingen en bedrijven
(van multinational tot kleine, innovatieve ‘enabler’). We zullen dan wel
een accent moeten leggen op industrialisatie van microsystemen. Met de
ambitie, de toepasbaarheid ook bij kleinere aantallen te vergroten. We
zullen verder moeten focusseren (bijvoorbeeld op MST toepassing in de
‘life sciences’, waar Nederland al een sterke uitgangspositie heeft). En we
zullen meer moeten samenwerken: de echte concurrentie zit in sterke
regio’s in Frankrijk/Zwitserland, Duitsland, Japan en de Verenigde Staten.
Het onderzoeksprogramma MicroNed, dat binnenkort start, kan hier een
belangrijke bijdrage aan leveren. Maar ook de vereniging MinacNed, die
de bij Micro- en Nanotechnologie betrokkenen met elkaar in contact wil
brengen. En die daarbij graag samen met de NVPT wil optrekken.
Jaap Lombaers
TNO Industrie
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STORK VECO

Op bezoek in Eerbeek

Stork Veco

sterk in
elektrochemisch precisiewerk
Melk- en suikerzeven. Dat zijn de producten waarmee Stork Veco in zijn zeventigjarig
bestaan groot is geworden. Ze zijn misschien niet zo interessant voor precisietechnologen,
maar dat zijn de hoekcodeerschijven, spuitmondjes voor inkjetprinters, injectieplaten voor
automotoren en SMD-stencils van Veco beslist wel. Want daarbij is een precisie van ± 0,5
µm haalbaar en met extra inspanning wordt zelfs het submicrongebied betreden. Hoewel
het maken van een foutloze suikerzeef van anderhalve bij anderhalve meter, beslist ook
een precisietechnologische uitdaging betekent. Hoe dan ook, daar in het mooie Eerbeekse
bos- en heidegebied worden precisieprestaties verricht, terwijl toch het kwetsbare milieu
zoveel mogelijk wordt ontzien.

• Frans Zuurveen •

P

Platte producten kun je puur mechanisch maken door ze bijvoorbeeld uit plaat te stansen. Daar is duur gereedschap
voor nodig en dat maakt de levertijd lang. Bovendien is
stansen geen praktisch bruikbare optie als het gaat om zeven
en filters met heel grote afmetingen. Daarom worden die
vaak geweven van metaaldraad.

staat. Elektrochemisch opgroeien is een moeilijker proces
dan etsen, zodat het aantal bedrijven dat zich met die technologie bezighoudt, aanzienlijk kleiner is. Merkwaardig dus
dat de expertise in elektrochemisch opgroeien van Stork
Veco een historie kent van zeventig jaar. Hoe is dat zo gekomen?

Etsen is een voordelig alternatief voor stansen en weven,
dus zijn er nogal wat bedrijven in de wereld die zich op deze
chemische techniek hebben gestort, die uitgaat van folie of
plaat. Een ander alternatief is elektrochemisch opgroeien,
waarbij een product als het ware uit het niets in een bad ont-

Een aantal industriëlen richtten in 1934 in Zutphen samen
met civiel ingenieur Laurens Beijnen als technische man
een bedrijfje op onder de naam Vereeniging Industrieel

De visie van Laurens Beijnen
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Bezit. Dat stelde zich ten doel melkzeefplaten langs galvanische weg te fabriceren. Dat was een hachelijke onderneming,
want de economische crisis woedde toen in volle hevigheid.
Maar in die omgeving met hoofdzakelijk veeteelt bestond
duidelijk behoefte aan goedkope zeven voor het reinigen van
melk en Beijnen cum suis geloofden heilig in hun missie.
Het idee van Beijnen om met behulp van een elektrochemisch procédé zeefplaten te produceren was zo nieuw, dat
alle gereedschappen – belichtingsmatrijzen, galvanische
baden enzovoort – nog moesten worden ontwikkeld.
Bovendien dienden de procédés te worden beschermd door
patenten. Op 12 december 1934 werd bijvoorbeeld een
octrooi aangevraagd voor ‘een werkwijze ter vervaardiging
van een moederplaat voor vervaardiging van zeven en andere geperforeerde metalen voorwerpen’.
In het begin moesten zeer veel aanloopproblemen en tegenslagen worden overwonnen. De kwaliteit van de producten
bleef ruim onder de maat doordat de productieprocessen
niet stabiel waren. Toen de oprichters samen met Beijnen de
zaken nog eens kritisch bekeken, kwamen ze tot de conclusie dat het bedrijf anders moest worden opgezet. Besloten
werd om te verhuizen naar het dorp Loenen op de Veluwe,
waar in 1935 onder de nieuwe naam ‘N.V. Vereenigde
ElectroChemische Ondernemingen’ opnieuw werd begonnen. Zo ontstond dus de naam VECO.
Om een lang verhaal kort te maken, VECO kreeg het proces
onder de knie en het bedrijf groeide in omzet en personeelbestand totdat in de oorlog Laurens Beijnen weigerde zeven
voor vliegtuigbrandstof te maken. Twee dagen voor de bevrij-

Afbeelding 2. De nikkelpillen fungeren als anode

ding werd Beijnen gefusilleerd. Na een herstart in Eerbeek
groeide het bedrijf opnieuw. In 1965 besloot directeur L. de
Bruijne dat Veco zich ook moest gaan toeleggen op het fotochemische etsprocédé. Een belangrijke activiteit werd het
maken van sjablonen voor de textieldrukmachines die Stork
in Boxmeer maakte. Daarom werd Veco in 1975 overgenomen door Stork, waardoor Veco Stork International ontstond.
Vandaag de dag heet het bedrijf kortweg Stork Veco BV,
maakt het deel uit van Stork Prints en is het actief in 58 landen. Er zijn 170 medewerkers in dienst waarvan grofweg de
helft in de eigenlijke productie en een viertal in fundamentele research. Naast elektrochemisch opgroeien en fotoetsen past Stork Veco ook laser-snijden toe. De belangrijkste producten zijn bladveren, spuitmondjes voor volumestroomregeling, brandstofinjectie en inkjetprinters, optische
maskers, opdamp- en sputtermaskers, IC-leadframes, diafragma’s, contactstrippen, hoekcodeerschijven, stencils voor
SMD-printplaten, scheerfolies en alle mogelijke soorten filters, zeven en gazen. Stork Veco is de grootste fabrikant ter
wereld van filters voor de suikerindustrie voor het afscheiden van suikerkristallen uit melasse.

De procédés
Bij het elektrochemisch opgroeien (afbeelding 1), wordt
allereerst een roestvrijstalen plaat voorzien van een laag
UV-gevoelige lak. Die wordt lokaal belicht en ontwikkeld,
waarna de plaat in een elektrolytisch bad wordt gehangen.
Daarbij fungeert de basisplaat als kathode en een hoeveelheid nikkelpillen als anode, (afbeelding 2). Het nikkel gaat
daarbij in oplossing en de nikkelionen slaan neer op die
delen van de basisplaat waar de lak bij het ontwikkelen is

Afbeelding 1. Het elektrodepositieproces.
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verdwenen. Ten slotte laten de producten van nikkel zich
makkelijk afnemen van de basisplaat.
Eenzijdig afgeronde producten ontstaan door toepassing
van een dunne laklaag. Met een (tot 200 µm) dikkere laklaag
maakt Veco dikke producten met scherpe kanten. De kristalstructuur van het nikkel is te variëren door het elektrolyt
anders samen te stellen. Veco levert zo producten van hard
nikkel met HV 600, halfhard nikkel met HV 350 en zacht
nikkel met HV 200. Van hard naar zacht neemt de ruwheid
van de producten toe.
Foto-etsen (afbeelding 4, volgende pagina) is een zuiver
chemisch proces. Het is makkelijker beheersbaar dan
opgroeien en heeft het voordeel dat er meer vrijheid is in de
keuze van het materiaal, aangezien in principe alle metaalfolies etsbaar zijn. Vroeger ging men uit van eenzijdig etsen.
Daarbij wordt het materiaal aan één zijde van een fotogevoelige laklaag voorzien, die via een masker wordt belicht
en daarna ontwikkeld. Het bezwaar daarvan is dat er asymmetrische en dus extra scherpe etskanten ontstaan. Daarom
past Stork Veco bijna uitsluitend tweezijdig etsen toe, waar-

bij het materiaal vanaf twee zijden wordt belicht en geëtst.
Als dat laatste vanaf beide kanten even intensief gebeurt,
ontstaan er symmetrische etskanten. Ook asymmetrisch
etsen is mogelijk door aan één zijde langer door te etsen.
Vergeleken met opgroeien zijn geëtste producten minder
fraai afgerond. Een ander bezwaar is dat het plaatmateriaal
kan deformeren als gevolg van spanningen in het uitgangsmateriaal. Daarentegen zijn opgegroeide (geëlektroformeerde) producten altijd volkomen spanningsloos.
Laser-snijden (afbeelding 3) is een enigszins afwijkende technologie, die in 1999 aan de Veco-disciplines is toegevoegd
omdat producenten van SMD-printplaten (Surface Mounting
Devices) vroegen om uiterst korte levertijden van stencils
voor het aanbrengen van soldeerpasta’s. Bij opgroeien in nikkel bedraagt de levertijd enkele dagen omdat er eerst een masker moet worden vervaardigd. Maar dankzij laser-snijden kan
Stork Veco een nieuw stencil binnen 24 uur leveren.
In deze serie procédés moeten we ook nog het opbrengen van
coatings noemen. Omdat opgegroeide scheerfolies van nikkel

Afbeelding 3. Lasersnijden
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ratuur- en vochtigheidsverandering. Daarom laat Veco voor
producten met toleranties kleiner dan ± 3 µm elders maskers
op een substraat van glas maken.
Behalve het materiaal is ook de apparatuur waarmee een
masker tot stand komt, bepalend voor de nauwkeurigheid.
Onlangs heeft Stork Veco een plotter in gebruik genomen
met een resolutie van 40000 dpi, overeenkomend met een
detaillering beter dan 0,5 µm. De resolutie van glasmaskers
is nog hoger.

Afbeelding 4. Het etsproces

bij sommige mensen huidirritatie veroorzaken, krijgen deze
dikwijls een coating van platina met ruthenium. Verder worden optische producten soms voorzien van een laagje zwart
nikkel of chroom om reflectie tegen te gaan. Producten die
moeten worden gesoldeerd, krijgen een coating van lood-tin.
Behalve opgroeien samen met coaten moeten we ook nog de
combinatie van etsen met opgroeien noemen. Die wordt toegepast bij sommige leadframes. Ook worden voor bepaalde
filters opgroeistappen gecombineerd onder veranderende
condities, waardoor ‘dammen’ van verschillende doorsneden
ontstaan: elliptisch of rond. Suikerzeven krijgen op deze
manier een extra grote levensduur.

Precisie door discipline
De processen etsen en opgroeien zijn te onderscheiden in
een droog en een nat gedeelte. Het eerste omvat het maskers
maken, lakken en belichten, het tweede ontwikkelen en de
daarop volgende (elektro)-chemische procédés. Het zal duidelijk zijn dat stof en vuil – vooral bij het droge procesdeel
– volstrekt uit den boze zijn als het gaat om het maken van
precisieproducten. Ieder stof- of vuildeeltje veroorzaakt een
afwijking in het eindproduct. Daarom vinden alle droge processen voor precisieproducten plaats in stofvrije ruimten.
Op dit moment is Stork Veco druk doende om een nieuwe
stofvrije ruimte met hogere specificaties in gebruik te
nemen.
De precisie die uiteindelijk in een product wordt bereikt,
hangt voor een belangrijk deel af van de precisie in het fotomasker. Voor ‘normale’ producten past Veco in eigen huis
gemaakte maskers van mylar toe, (afbeelding 5). Zoals alle
kunststoffen is dat materiaal enigszins gevoelig voor tempeMikroniek
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Al deze voorwaarden resulteren in een hoogste productnauwkeurigheid van ± 0,5 µm. De kleinst mogelijke gatdiameter bedraagt 1 µm. Dit zijn uiterste waarden, die bijzondere inspanning vergen. In het algemeen is de tolerantie
voor producten dikker dan 75 µm gelijk aan ± 10 procent
van de dikte. De tolerantie op de steek van gaten of spleten
bedraagt ± 0,025 van de steek. Zonder bijzondere maatregelen bedraagt de kleinste gatdiameter 0,3 x de dikte en de
kleinste spleetbreedte 0,2 x de dikte. De minimale balkbreedte is gelijk aan 20 + (2x dikte) in µm’s. De uiterste
toleranties zijn realiseerbaar dankzij de nieuwe clean room,
zie afbeelding 6.
De maximale afmetingen voor ‘gewone’ producten bedragen 1,5 bij 1,5 m, voor precisieproducten 500 bij 600 mm.
Maar samen met een klant zijn dankzij 70-jarige Veco-ervaring soms bijzondere probleemoplossingen te verzinnen.

Afbeelding 5.
Een fotoplotter
voor het maken
van maskers

Afbeelding 6.
De nieuwe stofarme
ruimte van Veco

Een apart precisietechnologisch geval vormen de hoekcodeerschijven van Stork Veco. Dat soort precisieproducten
vindt toepassing in allerlei aandrijf- en meetsystemen, van
computermuizen tot en met nauwkeurige servomotoren.
Elders gemaakte hoekcodeerschijven op een substraat van
glas hebben maximaal 6000 spleten en zijn uiterst kostbaar.
De goedkoopste codeerschijven voor computermuizen worden geperst uit kunststof. De geëtste of opgegroeide codeerschijven van Veco liggen qua prijs daartussenin. Vecocodeerschijven hebben maximaal 1024 spleten en combineren hoge precisie met een redelijke prijs. Door het toepassen
van twee opgroeistappen zijn ingewikkelde codeerschijven
met twee of meer concentrische spleetpatronen realiseerbaar.

en dat is erg arbeidsintensief. Daarom is het de moeite
waard om die kwaliteitsinspecties daar uit te voeren waar de
lonen laag zijn. Dus beschikt Stork Veco over een bedrijf is
Tsjechië, dat zich vrijwel uitsluitend met kwaliteitscontrole
bezighoudt.
Voor producten die in grote aantallen worden geproduceerd, ontwikkelt Veco zelf controleapparatuur. Die automatische inspectie vindt vooral toepassing bij de fabricage
van massaproducten als scheerfolies, inkjet-plaatjes en
brandstofinjectie-onderdelen, aangezien zich bij dat soort
producten de investering in kostbare apparatuur snel laat
terugverdienen.
Bron:

Kwaliteit

Gedenkboek 70 jaar Stork Veco

Stork Veco heeft zijn groei voor een belangrijk deel te danken aan kwaliteitszorg. Dat blijkt niet alleen uit de verwerving van ISO 9001/9002-certificaten, maar ook door het
voldoen aan de eisen van ISO 14001 en OHSAS 18001. Dat
laatste is een strenge norm op milieugebied.

Informatie:

De chemische en elektrochemische processen leveren weliswaar grote badges producten in één keer, maar het controleren van de kwaliteit ervan moet meestal visueel gebeuren

Drs. Menno Visser
Marketing & Sales Stork Veco bv
Tel. 0313-672 646
www.storkveco.com
menno.visser@stork.com
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Veranderingen in het mbo:

onderwijs wordt
competentiegericht
• Door Titus Blom1 •

Maakt u, leidinggevende in een technisch bedrijf, zich ook
zorgen over de aanpak die het middelbaar beroepsonderwijs
(mbo) straks op de competentiepakketten loslaat? Of herkent u zich meer in de persoon die eigenlijk niet zo goed
weet wat er nu precies gaat veranderen in het mbo? In de editorial van de vorige Mikroniek
sprak Joris Gonggrijp, bestuurslid van de NVPT, zijn zorg uit over ontwikkelingen in het
beroepsonderwijs. Zijn zorg is begrijpelijk. Mensen die niet dagelijks met het beroepsonderwijs te maken hebben, zullen vele vragen hebben. Dit artikel beoogt u in grote lijnen te informeren over de veranderingen in het middelbaar beroepsonderwijs in de nabije toekomst.

V

Veranderingen in het
middelbaar beroepsonderwijs

Voorheen maakte het middelbaar technisch beroepsonderwijs gebruik van eindtermen en deelkwalificaties voor het
opstellen van hun opleidingsprogramma’s. Eindtermen laten
zich karakteriseren door gedetailleerde omschrijvingen van
hetgeen iemand moeten kennen en kunnen op het moment
dat het initiële beroepsonderwijs succesvol is afgesloten.
Vanaf schooljaar 2005-2006 zal het mbo echter gebruik
gaan maken van competenties (zie kadertekst 1).
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Momenteel zijn kenniscentra, waaronder Kenteq (zie kadertekst 2), druk doende zogenaamde kwalificatieprofielen op
basis van competenties voor beginnende beroepsbeoefenaren op te stellen. Deze kwalificatieprofielen zullen de basis
gaan vormen voor het competentiegerichte middelbaar
beroepsonderwijs.
1

Procesmanager Kwalificatiestructuur, Kenteq

Olympia 6-8

1213 NP Hilversum

035-7504326

titus.blom@kenteq.nl
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Competenties
Alle Kenniscentra hanteren dezelfde definitie van competentie. Een competentie is een ontwikkelbaar vermogen van
mensen om in situaties op adequate, doelbewuste en gemotiveerde wijze proces- en resultaatgericht te handelen. Een
kwalificatieprofiel onderscheidt drie typen competenties:
beroepscompetenties, leercompetenties en burgerschapscompetenties.Voor het adequaat kunnen uitvoeren van zijn
beroep heeft een beroepsbeoefenaar bepaalde beroepscompetenties nodig. Een beroepscompetentie is de bekwaamheid
van een individu om in beroepssituaties adequaat te handelen
waarbij het individu gebruik maakt van kennis, vaardigheden,
houding en inzicht. De laatste twee typen competenties zijn
algemeen van aard en voor elk kwalificatieprofiel identiek. Ze
beogen de starter bagage mee te geven zodat hij/zij kan functioneren in de maatschappij als levenlang lerende burger.Voor
technici zijn met name de beroepscompetenties het meest
interessant.

veel gevallen niet meer aansluiten bij de eisen vanuit het
bedrijfsleven. Bovendien is in de huidige opleidingen onvoldoende aandacht voor het aanleren van inzicht en houdingsaspecten, eigenschappen waar het bedrijfsleven de laatste
tijd steeds meer om vraagt.
Het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen
(OC&W) heeft de Advies Commissie Onderwijs
Arbeidsmarkt (ACOA) in 1999 gevraagd hoe de kwalificatiestructuur aangepast zou moeten worden. ACOA adviseerde om de huidige eindtermen los te laten en over te gaan tot
het in kaart brengen van de noodzakelijke competenties die
starters op de arbeidsmarkt moeten bezitten om responsief
vakmanschap te tonen. Responsief vakmanschap komt tegemoet aan de behoeften van de arbeidsmarkt, biedt het individu mogelijkheden zichzelf verder te ontwikkelen in zijn
professie in een steeds veranderende samenleving en een
arbeidsmarkt die zich kenmerkt door hoog tempo van veranderingen. Zodra deze competenties in kaart zijn gebracht
ontwikkelt het onderwijs daar vervolgens een adequate leeromgeving voor.
Dit betekent dat zowel het technisch beroepsonderwijs als u,
als leidinggevende in een technisch bedrijf geconfronteerd

Aanleiding
Maar wat was nu de aanleiding voor deze verandering? Zijn
er de laatste jaren al niet voldoende veranderingen in het
mbo doorgevoerd?

Kenteq
Nederland telt 19 Kenniscentra (voorheen Landelijke
Organen Beroepsonderwijs, LOB’s), die zich allemaal richten
op een specifieke sector: bijvoorbeeld handel; verzorging;
bouw etc.
Kenteq is het kenniscentrum voor technisch vakmanschap.
Het voert zowel wettelijke taken uit als aanvullende commerciële activiteiten. De wettelijke taken omvatten ten eerste het
opzetten en onderhouden van de Kwalificatiestructuur voor
technische beroepen (op mbo niveau). De kwaliteitsborging
van de beroepspraktijkvorming is de tweede wettelijke taak
van Kenteq. De commerciële activiteiten richten zich op het
vermarkten van examens en leermiddelen. Ook kunnen
bedrijven bij Kenteq aankloppen voor dienstverlening
betreffende de beroepspraktijkvorming (bpv).
Kenteq is ontstaan uit een fusie van de voormalige SOM,VEV
en Intechnium. Het richt zich op de beroepen in de
metaal/werktuigbouw; elektrotechniek/ICT en installatietechniek. Naar verwachting zal Kenteq 40 kwalificatieprofielen
ontwikkelen, 21 voor de metaal /werktuigbouw, 9 voor elektrotechniek / ICT, 3 voor de installatietechniek, 4 Kenteq
brede kwalificaties en 3 kwalificaties die met andere
Kenniscentra worden gedeeld.

Alle middelbare beroepsopleidingen, die bij een door de
overheid gefinancierde onderwijs instelling gevolgd kunnen
worden, zijn opgenomen in de zogeheten kwalificatiestructuur. De overheid voorziet daarmee in de maatschappelijke
behoefte dat er beroepsbeoefenaren worden opgeleid en
daarmee in de continuïteit van een deel van de economie.
Het is belangrijk dat opleidingen en behoeften van het
bedrijfsleven op elkaar aansluiten. Kenmerkend voor het
huidige technisch bedrijfsleven zijn onder andere de snelle
veranderingen. Technologische ontwikkelingen volgen
elkaar in een hoog tempo op, de klant vraagt steeds net even
iets anders. Verder veranderen de beroepen, de grenzen tussen de beroepen verschuiven waardoor de eisen die aan de
beroepsbeoefenaren worden gesteld veranderen.
Op zich hoeft dat niet tot problemen te leiden. Indien de
opleidingen inspelen op deze veranderingen is het mogelijk
beroepsbeoefenaren op te leiden die voldoen aan de behoeften en verwachtingen van het bedrijfsleven. De speelruimte
van de opleidingen is echter beperkt. Zij moeten zich houden aan de kaders van de Kwalificatiestructuur. De huidige
structuur bestaat uit gedetailleerde opleidingseisen die in
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worden met andersoortige ‘specificaties’ van beginnende
beroepsbeoefenaren, met alle haken en ogen die daar aan
vast zitten. Het is dan ook noodzakelijk dat het technisch
beroepsonderwijs en technische bedrijven dit veranderingsproces samen doormaken.

Een voorbeeld van een beroepscompetentie uit het
kwalificatieprofiel Fijnmechanisch Technicus
Beroepscompetentie:

De beroepsbeoefenaar is in staat om
op adequate wijze aan de hand van de
gestelde opdracht een werkwijze en
procesparameters te bepalen zodat
een optimale werkvoorbereiding
wordt gerealiseerd.

Deze beroepscompetentieprofielen bieden echter niet het
juiste uitgangsmateriaal voor de opleidingen. In deze profielen staat immers beschreven welke kerntaken iemand
die jarenlange ervaring heeft uitvoert en welke beroepscompetenties deze persoon moet bezitten. Het initiële
beroepsonderwijs leidt niet op voor vakvolwassen beroepsbeoefenaren maar voor starters op de arbeidsmarkt. Voor
het mbo is het dus van belang in kaart te hebben welke
eisen bedrijven stellen aan een (responsieve) starter zodat
deze succesvol kan doorgroeien tot die vakvolwassen
beroepsbeoefenaar. Het onderwijs moet leerlingen opleiden tot deze responsieve starters. Er zal dus een vertaalslag
moeten plaatsvinden van een vakvolwassen niveau naar
een beginnend niveau.

Beheersingscriteria:
Proces:

Resultaat:
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Veranderingsproces
Het veranderingsproces start met het identificeren van alle
arbeidsmarktrelevante beroepen. De sociale partners in de
metaal werktuigbouw hebben hiervoor in juni 2001 een
overzicht opgeleverd van alle beroepen in de metaal
(Handboek Beroepsprofielen Metaal). Voor de fijnmechnische techniek worden zeven zogenaamde beroepsprofielen
onderscheiden. In de tweede stap van het proces wordt elk
beroepsprofiel één op één vertaald in een zogenaamd
beroepscompetentieprofiel. Dit is een beschrijving van de
kerntaken (de taken die hij dagelijks uitvoert) en de daarvoor benodigde beroepscompetenties van een vakvolwassen
beroepsbeoefenaar.

– Denkt mee over technische mogelijkheden en/of alternatieven naar
aanleiding van een probleemstelling.
– Bepaalt in overleg met zijn leidinggevende aan de hand van (o.a. reperatie/onderhouds) opdrachten en
werktekeningen de te volgen werkwijze, bewerkingsvolgorde en maatvoering, hij gebruikt hierbij zijn
technisch en procesmatig inzicht en
kostenbewustzijn.
– Bepaalt in overleg met zijn leidinggevende, aan de hand van informatie standaard verspaningscondities
en specifieke procesparameters.
– Controleert aan de hand van de
ontvangen informatie de te gebruiken gereedschappen en eventuele
hulpgereedschappen.
– Controleert aan de hand van de
ontvangen informatie het te gebruiken en te bewerken materiaal.
– Bepaalt in overleg met zijn leidinggevende aan de hand van de gestelde kwaliteitseisen de optimale
bewerkingsvolgorde

De derde belangrijke stap in het veranderingsproces is dan
ook dat de beroepscompetentieprofielen worden vertaald
naar zogenaamde kwalificatieprofielen. Een kwalificatieprofiel is een beschrijving van een beginnende beroepsbeoefenaar (iemand die zijn opleiding heeft afgerond maar nog
geen werkervaring heeft). Het kwalificatieprofiel beschrijft
kerntaken en beroepscompetenties voor een beginner. Voor
de zeven beroepen in de fijnmechanische techniek is één
kwalificatieprofiel (Fijnmechanisch Technicus) opgesteld,
waarin zeven uitstroomdifferentiaties worden onderscheiden
(Stempelmaker; Matrijzenmaker; Research-Instrumentmaker; Instrumentmaker; Slijper; Zinkvonkverspaner;
Draadvonkverspaner). Elke uitstroomdifferentiatie is uniek
en vormt een herkenbare beginnende beroepsbeoefenaar. De
differentiaties samen vertonen echter zoveel overeenkomsten
(meerdere gelijksoortige kerntaken en –beroepscompetenties, zie kadertekst 3) dat het rechtvaardigt ze in één kwalificatieprofiel samen te brengen.
Een leerling kiest een uitstroomdifferentiatie. Als hij of zij
slaagt, krijgt de leerling een diploma Fijnmechanisch
Technicus met de aantekening dat hij of zij is opgeleid tot

Een optimale werkvoorbereiding is
gerealiseerd.
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bijvoorbeeld slijper. Een leerling kan natuurlijk meerdere
differentiaties volgen.

Kwaliteitsborging van de profielen
Het is belangrijk dat de beroepscompetentieprofielen en de
kwalificatieprofielen ‘juist’ zijn. Zij vormen immers de
basis voor het competentiegerichte beroepsonderwijs van de
toekomst. De kwaliteit van de profielen wordt op twee
manieren gewaarborgd.
Ten eerste hebben de negentien kenniscentra afspraken
gemaakt over de wijze waarop de profielen moeten worden
opgesteld. Deze afspraken staan in het format ‘beroepscompetentieprofiel’ en het format ‘kwalificatieprofiel’. Ten
tweede heeft elk kenniscentrum de plicht om belanghebbenden te betrekkenen bij het ontwikkelproces van de profielen.
Dit is belangrijk voor het draagvlak en de implementatie.
Bij Kenteq ontwikkelt een projectteam, bestaande uit vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en een vertegenwoordiger uit het onderwijs, de beroepscompetentieprofielen.
Vervolgens beantwoordt een onafhankelijke resonansgroep,
die bestaat uit vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de
vraag of het opgestelde profiel inderdaad een vakvolwassen
beroepsbeoefenaar vertegenwoordigt.
Beantwoorden zij deze vraag positief dan is daarmee de weg
vrij om vanuit deze beroepscompetentieprofielen de kwalificatieprofielen te ontwikkelen. Een nieuw projectteam,
bestaande uit een gelijke verdeling van vertegenwoordigers uit
het bedrijfsleven en het onderwijs, buigt zich over de vraag
wat zij van een beginnende beroepsbeoefenaar verwachten en
of deze beroepsbeoefenaren opgeleid kunnen worden.
Bedrijfsleven en onderwijs stellen dus in onderling overleg
het kwalificatieprofiel vast. Bij het traject voor het kwalificatieprofiel Fijnmechanisch Technicus heeft de NVPT twee
bedrijfsmensen beschikbaar gesteld en waren de Leidse instrumentmakers school, ROC Midden Brabant en ROC
Aventus betrokken.

Hoe nu verder
Met het opstellen van het kwalificatieprofiel Fijnmechanisch
Technicus is de wettelijke taak van Kenteq afgesloten. Een
afgerond kwalificatieprofiel betekent echter nog geen competentiegericht beroeponderwijs. De scholen die willen opleiden voor Fijnmechanisch Technicus zijn nu aan zet om vanuit dit kwalificatieprofiel de leeromgevingen vorm te geven.
Vragen die dan opkomen zijn bijvoorbeeld:
1. Op welke wijze gaat het mbo de abstracte geformuleerde kwalificatieprofielen omzetten in concrete leeromgevingen?

2. Hoe zullen competenties worden getoetst?
3. Hoe gaat de beroepspraktijkvorming eruit zien?
Kenteq wil de scholen en het bedrijfsleven uiteraard graag
ondersteunen bij het beantwoorden van deze vragen. Onze
formele verantwoordelijkheid mag dan wel ophouden bij het
opleveren van de kwalificatieprofielen, maar wij hebben ook
een ketenverantwoordelijkheid. Bedrijfsleven, Kenniscentra
en Scholen zijn er gezamenlijk verantwoordelijk voor dat het
competentiegerichte beroepsonderwijs van de grond komt.
Ik kan deze vragen voor een deel beantwoorden. Wat betreft
het omzetten van de competenties naar leeromgevingen is
het goed dat de lezer weet dat ROC’s al geruime tijd experimenteren met competentiegericht opleiden. Zij maken daarbij nog wel gebruik van eindtermen maar het streven is wel
om de leerlingen competenties te laten verwerven. De
ROC’s hebben onder andere samen met Kenteq een vernieuwingsplatform Herontwerp Technisch MBO opgericht.
Inmiddels heeft het platform 32 leden (4 kenniscentra; 2
bedrijven en 26 ROC’s). Het platform wisselt ervaringen uit
en deelt kennis. Een prima initiatief!
Ten aanzien van het toetsen experimenteert onder andere de
afdeling Examens van Kenteq met nieuwe vormen van toetsen. Het mag duidelijk zijn dat competenties niet getoetst
kunnen worden met de bestaande toetsen, omdat deze zijn
gebaseerd op de oude eindtermen en met name gericht zijn
op het toetsen van kennis. We hebben gezien dat bij competenties ook vaardigheden, inzicht en houdingsaspecten van
belang zijn. En dat vraagt om een geheel andere manier van
toetsen. U kunt daarbij denken aan Proeve van
Bekwaamheid: de leerling moet in de beroepscontext
demonstreren dat hij de competenties beheerst en zijn
beroepstaken kan uitvoeren. Ook wordt vaak gesproken
over portfolio’s. Dat moet u zien als een overzicht van alle
onderwerpen die de leerling tijdens zijn opleiding met goed
gevolg heeft afgesloten.
Ten aanzien van de beroepspraktijkvorming merk ik op dat
deze in het competentiegerichte beroepsonderwijs nog
belangrijker wordt, omdat de leerling beroepscompetenties
met name aanleert in de beroepspraktijk. Het puur stampen
van vakken op school is onvoldoende om competente
beroepsbeoefenaren op te leiden. Dit nieuwe inzicht betekent
dat de ROC’s en de leerbedrijven hun taakverdeling opnieuw
moeten definiëren. De docent wordt meer een procesbegeleider. De taak van de praktijkbegeleider in het leerbedrijf bij
het begeleiden van de leerlingen wordt belangrijker.
Uiteraard is er nog meer te vertellen. Dat is iets voor een
vervolg artikel.
Referenties op verzoek bij de auteur
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Nanometer positionering over 60 meter

De Delay Lines voor
de Very Large Telescope
Interferometer
Twee Nederlandse bedrijven, Dutch Space en TNO TPD, hebben aan de European Southern
Observatory (ESO) opnieuw drie delay lines geleverd welke deze maand op de berg Paranal
in de Chileense Atacama woestijn geïnstalleerd zullen gaan worden in de interferometer van
de Very Large Telescope (VLT). De levering is een vervolg op eerdere leveringen van drie delay
lines, die nu volledig operationeel zijn in de interferometer tunnel op de berg.

• Harm Hogenhuis1 en Jan Nijenhuis2 •

W

Wat is een delay line?

Optische telescopen worden gebruikt om golffronten van
uitgezonden licht van astronomische objecten op te vangen.
Hoe groter de telescoop, hoe meer licht er opgevangen kan
worden van een golffront, hoe meer informatie detail gedestilleerd kan worden uit een meting. Maar ook hoe groter de
telescoop, hoe verder terug in tijd er geobserveerd kan worden door naar zwakke objecten te kijken. De afmetingen van
de hoofdspiegel van de telescoop worden op een gegeven
moment limiterend voor het haalbare oplossend vermogen
van de telescoop. Om deze limitatie te omzeilen wordt
tegenwoordig veel het principe van een interferometer toegepast: meerdere telescopen welke eenzelfde golffront kunnen opvangen worden optisch gekoppeld zodanig dat de
informatie van het golffront over elkaar heen gelegd wordt.
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Om de informatie van een golffront zuiver te houden is het
vereist dat de optische weglengte verschillen vanaf het
geobserveerde object via de verschillende telescopen tot aan

1

Dutch Space

Postbus 32070

2303 DB Leiden

Tel: 071-5245430

Fax: 071-5245499

Email: h.hogenhuis@dutchspace.nl
2 TNO TPD

Jan Nijenhuis
Postbus 155

2600 AD Delft

Tel: 015-2692075

Fax: 015-2692111

Email: nijenhuis@tpd.tno.nl

Afbeelding 1. Schema van de VLTI (illustratie: ESO)

de detector nihil zijn. Zoals afbeelding 1 laat zien, is dat niet
zonder meer het geval.
Een golffront dat onder een hoek ten opzichte van de normaal
binnenkomt wordt niet gelijk in tijd opgevangen door twee
telescopen die op een afstand van elkaar staan. Om te realiseren dat het golffront van de telescopen op hetzelfde moment
wordt opgevangen in de detector moet een van de bundels van
de twee telescopen ‘vertraagd’ (omgeleid) worden. Dit omleiden gebeurt met behulp van de genoemde delay lines. Om geen
verschil in licht verlies of vervorming van het golffront te krijgen langs de beide licht wegen worden beide telescopen uitgerust met dezelfde optiek, maar slechts van een van beide wordt
het licht omgeleid. De delay line is uitgerust met een reflector,
die door middel van actuators wordt verplaatst zodanig dat na
positionering de optische weglengtes op fracties van de golflengte van het licht gelijk zijn langs beide wegen. Op deze

manier kunnen meerdere telescopen optisch ‘gekoppeld’ worden en wordt een effectieve telescoop gecreëerd die vele malen
groter is dan een enkele telescoop van eenzelfde afmeting.
De afstand waarover de bundel moet worden omgeleid, wordt
bepaald door de plaats van het observatie object aan het firmament, die varieert door de draaiing van de aarde over de
nacht, en de afstand tussen de telescopen. Paranal heeft op de
berg een array van posities waar (hulp) telescopen van elk 1,8
m diameter geplaatst kunnen worden. Daarnaast staan nog
vier grote maar vaste telescopen van elk 8,2 m diameter, die
eveneens gekoppeld kunnen worden. Deze variatie maakt dat
er per combinatie steeds andere optische weglengtes moeten
worden gecompenseerd door de delay lines. Omdat steeds
dezelfde positioneer nauwkeurigheid vereist wordt, is het de
uitdaging om de performance van de delay line voor de range
van optische weglengte verschillen die weggeregeld moeten
worden dezelfde te laten zijn.
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Hoe werkt de delay line
Onderstaand plaatje (afbeelding 2) geeft aan hoe de delay
line werkt. Met een laser interferometer (fine metrology)
wordt de verplaatsing gemeten van de delay line reflector
waar de bundels van de telescopen op reflecteren. Wanneer
de positie niet overeenkomt in de tijd met een vooraf
gecommandeerde positie wordt een control algoritme geactiveerd wat deze fout compenseert. Deze correctie wordt uitgevoerd met een tweetraps actuator: eerst wordt de grove
fout met behulp van een lineaire motor met een 100 Hz
regel frequentie gecompenseerd, vervolgens wordt berekend
wat de restfout is en deze restfout wordt met behulp van de
tweede trap, een piëzo-electrische actuator die aan het focus
spiegel gemonteerd is van de reflector, weggeregeld. Deze
restfout heeft een orde van enkele tientallen nanometers en
wordt iedere 0.5 msec gecompenseerd.
Het unieke van het Nederlandse ontwerp is dat er maar twee
trappen nodig zijn voor het bereiken van een prestatie
niveau van enkele nanometers positie nauwkeurigheid, waar
in de toepassingen van concurrenten vaak 4 of meer trappen
nodig zijn om eenzelfde niveau te bereiken. Het lage frictieniveau van het Nederlandse ontwerp wordt mogelijk
gemaakt door het toepassen van de lineaire motor, het
draadloos overbrengen van stroom en commando’s naar de
tweede trap en de opstelling van de kar op de rails.
Dutch Space heeft een contactloze lineaire motor ontwikkeld die niet beperkt wordt in afstand. Door slimme technieken worden lineaire motor controllers (LMCU) langs de
lijn aangezet wanneer de magneet strip in het bereik komt
van een van de spoelen. Met een speciaal protocol wordt de
commandering doorgegeven van de ene controller naar de

Schema van de delay line (illustratie: Dutch Space/TNO TPD)
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volgende. Slechts twee controllers hoeven daarmee tegelijk
actief te zijn; de overige zijn allemaal uit en geven daarom
geen warmte af in de tunnel (per controller wordt 2.5 W
gedissipeerd). Dit laatste is belangrijk want locale warmtebronnen in de tunnel zijn verstorend voor de lichtbundels.
Datacommunicatie naar de bewegende kar is nodig voor de
aansturing van de piëzo-electrische actuator. Hiervoor wordt
een draadloze verbinding gebruikt met behulp van lasertransceivers (optical datalink). De transceivers zitten zowel
op de kar als op een statisch frame aan het einde van de lijn.
Via deze optische datalink (670 nm golflengte) met baudrate van 115k2 bps worden positie commando’s gegeven vanuit de Local Control Unit (LCU) naar een controller op de
kar waar een amplifier voor de piëzo in zit. Om geen kabels
te hoeven laten meeslepen door de kar voor stroom toevoer
wordt gebruik gemaakt van het contact tussen de rail en het
wiel voor stroom doorvoer. Een conductieve en slijtvaste
coating op het wiel wordt gebruikt om een goed elektrische
contact te garanderen. In de lagers wordt een smering toegepast die eveneens de stroom mogelijk maakt naar de as
van het wiel. De as is geïsoleerd van de structuur van de kar
zodat er verder geen stroom op de structuur komt te staan.
De stroom wordt van de as afgetapt voor verbinding met de
controller op de kar. De enige weerstand van de kar nu
wordt geïntroduceerd door de lagers en het contact tussen
wiel en rail. De iso-statische positie op de rail van de kar (op
drie wielen) is gedaan om de weerstand minimaal te houden. Aan één kant van de kar zitten twee wielen met een Vgroef voor geleiding, aan de andere kant een vlak wiel waardoor geen laterale spanning kan worden opgebouwd door
slechte uitlijning van de railsen of door temperatuur effecten. Uiteindelijk zijn voor de kar waarden gemeten van rond

Afbeelding 3. Bundelverloop over de drie spiegels (M1, M2, M3) (illustratie: Dutch Space/TNO TPD)

de 50 gram aan weerstand bij een gewicht van rond de 240
kg van de totale assembly. Hierdoor kan er zeer nauwkeurig
gepositioneerd worden tot nanometer niveau. Dit is super
laag temeer daar door atmosferische verstoringen de fluctuaties in de optische weglengte groot zijn die met dit systeem
ook nog eens voor een belangrijk deel worden rechtgetrokken.
Door een spoel kort te sluiten, bijvoorbeeld aan beide uiteinden van de lijn, kan een remwerking worden bereikt om
de delay line tot stilstand te brengen als er door omstandigheden geen controle meer zou zijn vanuit de LCU.

Afbeelding 4. Kinematische vatting van de M1 spiegel
(illustratie: Dutch Space/TNO TPD)

Door het Doppler-effect van de laser kan de snelheid niet
hoger worden dan 0.5 m/sec (voor snelle plaatsing ergens op
de lijn). De snelheden tijdens observaties die nodig zijn om
de rotatie van de aarde bij te houden liggen echter niet hoger
dan 5 mm/sec. De lengtes van de lijnen zijn ruim 60 meter.
De uitlijning van de rails is van groot belang. Door de
reflector wordt de bundel teruggekaatst en wanneer de
afstand tot de intrede pupil erg groot is kan de laterale verplaatsing van de terugkerende bundel ook groot worden
wanneer de reflector een hoek maakt ten opzichte van de
inkomende bundel. De maximale hoek die wordt toegelaten
is slechts enkele boogseconden. De doorbuiging van de rails
of een verkeerde uitlijning kan deze hoek makkelijk veroorzaken. Door slim te construeren is dit effect zoveel mogelijk
ondervangen. Zo is de aangrijping van de lineaire motor
kracht zo goed als mogelijk aangebracht in het zwaartepunt.
Daarnaast is de steek tussen de assen van de twee geleidings
wielen een veelvoud van de steek tussen de ondersteunende
punten van de rails waardoor de doorbuiging alleen verticale verplaatsingen van enkele microns veroorzaakt maar geen
rotatie van de kar. De railsen zijn eveneens voor dit doel
uitermate nauwkeurig geslepen en overgangen tussen railsen zijn speciaal bewerkt.
In de LCU worden alle subsystemen gecombineerd. Een
CAN-bus voor de aansturing van de lineaire motor, een
seriele link met de controller op de kar en een IEEE interface voor de power distributie. Het metrologie systeem is
met een direkte adressering van het VME bord gekoppeld
aan de snelle processor voor een direkte verwerking van de
meet gegevens. Verder wordt vanuit het interferometer systeem een off-set terug gekoppeld naar de LCU wanneer nog
uit data van een fringe sensor blijkt dat het door de VLTi
computer berekende en dus gecommendeerde verschil tus-
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minium. De temperatuur, en die is variabel, heeft zodoende
geen invloed op de werking van de Cats Eye omdat slecht
een schaaleffect optreedt wat geen nadelige invloed heeft op
het functioneren van het instrument. Daarnaast is van groot
belang dat de spiegels stabiel gemonteerd worden ondanks
de optredende belastingen (verplaatsingslimiet < 1 µm).
Gewoon vastbouten is niet toegestaan in verband met de
vervormingen op nanometer schaal die hierbij optreden in
de spiegels. Daarom is gekozen voor een zogenoemde kinematische vatting. De spiegels zijn uitgerust met drie ronde
kogels die in zogeheten. V-groeven vallen.

Afbeelding 5. Delay Line in de interferometer tunnel van de VLTI
facility in Paranal (foto: Dutch Space/TNO TPD)

sen de weglengtes via de telescopen niet volledig klopt.
Deze terugkoppeling gebeurt via een snelle fiber communicatie lijn (fast link) om de terugkoppeling direkt te kunnen
verwerken.
Optisch gezien is de uitvoering van de reflector op de delay
line iets ingewikkelder dan een simpele vlakke spiegel die
de bundel reflecteert. Waar rekening mee moet worden
gehouden is dat geen verlies van licht mag optreden. De
optische bundel die van de telescoop komt wordt namelijk.
steeds breder en zonder tegenmaatregelen gaat een deel van
de bundel naast de spiegels vallen. Daarom is de reflector
uitgevoerd als een drie-spiegel-systeem. Op afbeelding 3 is
te zien hoe dat in z’n werk gaat.
De op de grote spiegel vallende bundel wordt gefocusseerd
op de tweede waarbij de twee spiegels samen precies op de
derde spiegel focusseren. Daar vindt de feitelijke spiegeling,
vergelijkbaar met die van een vlakke spiegel plaats. De
aldus gereflecteerd bundel is precies het spiegelbeeld van de
invallende optische bundel. Was de bundel aanvankelijk
divergerend, nu is hij convergerend. Uit de figuren zou men
misschien afleiden dat de spiegels maar gedeeltelijk
gebruikt worden. Dat is niet helemaal waar. Voor de duidelijkheid wordt slechts een heen en weergaande bundel
getoond. In werkelijkheid zijn er twee bundels die reflecteren in de Cats Eye. Onderling zijn ze 90° verdraaid.
Mechanisch stelt de uitvoering van de Cats Eye hoge eisen.
Van primaire belang daarbij is dat alles gemaakt is van alu-
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Dit laatste is goed zichtbaar in bovenstaande plaatjes voor
de grote spiegel (M1). De kleine spiegel is overeenkomstig
gemonteerd. De kinematische vatting maakt het mogelijk de
spiegels uit de Cats Eye te tillen tijdens het vervoer naar
Chili zonder dat daarbij de uitlijnnauwkeurigheid verloren
gaat. De spiegels kunnen ter plaatse opnieuw gemonteerd
worden zonder bijzondere gereedschappen en met de garantie dat de spiegels ruim binnen 1 µm op hun oude plek terug
komen. Ook in verband met de noodzaak de spiegels van
tijd tot tijd schoon te maken is dit een uitermate plezierige
eigenschap wat veel werk scheelt.
Stijfheid is een ander kenmerk van de Cats Eye. De eisen ter
attentie van de eigenfrequentie zijn hoog (>120Hz) voor een
systeem van ca. 61 kg. Dat kan alleen als het gebruikte
materiaal optimaal toegepast wordt. In de constructie mogen
geen zogenaamde excentriciteiten voorkomen. Alle plaatvelden van de doosconstructie mogen alleen op trek en
afschuiving belast worden. Buiging is verboden omdat dit
zeer nadelig is voor een hoge stijfheid. Het is dan ook niet
toevallig dat de steunpuntsreactie van de twee onderste spiegelkogels van de M1 spiegel precies door het snijpunt van
onder- en zijvlak van de doos gaat.
Het relatief eenvoudige en weinig complexe systeem heeft
ook het voordeel van een snelle installatie in Paranal na eenmaal afgeleverd te zijn aan de klant. Het meeste werk zit in
het plaatsen en uitlijnen van de railsen en spoelen van de
lineaire motor.
Momenteel zijn drie systemen operationeel op de berg
Paranal in de Chileense Atacama woestijn. Vandaag de dag
worden delay line prestaties gemeten van rond de 8 nanometer RMS positioneer nauwkeurigheid. Samen met de
optische prestaties van de Cat’s Eyes heeft Dutch Space met
TNO TPD een uiterst nauwkeurige delay line ontwikkeld
voor een interferometer in aardse omgeving die zijn weerga
niet kent.

LIJMEN IN PLAATS VAN SOLDEREN

Lijmen, een verantwoord
alternatief voor solderen
Lagere procestemperaturen en geringere milieubelasting zijn belangrijke voordelen die een
(elektrisch) geleidende lijmverbinding kan hebben boven een conventionele lood-houdende
soldeerverbinding. Deze voordelen worden benadrukt door de inzetbaarheid van geleidende lijmen in het kader van bijvoorbeeld miniaturisatie in de micro-elektronica waarbij
conventionele methoden tegen fysische begrenzingen aanlopen. Daarnaast is er de
Europese wetgeving omtrent loodvrij solderen waarbij elektrisch geleidende lijmen als
alternatief kunnen worden ingezet. Ondanks deze voordelen vindt toepassing van geleidende lijmen in de elektronica- en microsysteemindustrie vooralsnog op beperkte schaal
plaats. Kosten, veelheid aan lijmkeuze mogelijkheden en beperkte duurzaamheidservaring
uit de praktijk zijn hier onder andere debet aan.

• Monique van den Nieuwenhof1, Erik Eikelboom2 •

I

In het kader van SUNOVATION, een project op het gebied
van Photo Voltaïsche (PV) zonneenergie, uitgevoerd met
E.E.T. subsidie van het Ministerie van Economische Zaken,
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en
het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer, werd in samenwerking met onder andere
Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)3*) gekeken
naar de mogelijkheden om de loodhoudende soldeerverbindingen in een PUM zonnepaneel (afbeelding 1 en 2) te vervangen door elektrisch geleidende lijmverbindingen.

Toepassing van geleidende lijmen binnen de wereld van PV
stelt afwijkende eisen aan de lijmverbinding dan binnen de
micro-elektronica toepassingen. De combinatie van contac1 TNO
2

Industrie

ECN

3*) Volledige

consortium bestond uit Shell Solar Energy bv,TUe, ECN en TNO

Industrie. Inmiddels is een vervolgproject opgestart, Sunovation II, waarbij de
samenstelling van het consortium is gewijzigd: ECN, OTB, DOPT, Solland Energy bv
en TNO Industrie
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voorbeeld ten aanzien van de vorm of de metallisatie van
een contactvlak), of een aanpassing in de chemische samenstelling van de lijm. In het geval van geleidende lijmverbindingen in een zonnepaneel dient de uitharding van de lijm
samen te vallen met een min of meer standaard stap in het
assemblageproces waarbij de procescondities reeds zijn
vastgelegd. De uithardcondities van de lijm zullen moeten
zijn afgestemd op deze betreffende processtap.
Afbeelding 3 geeft een overzicht van de te doorlopen stappen om te komen tot een optimale lijmverbinding met
levensduur-indicatie vooraf. Uiteindelijk wordt, aan de hand
van een iteratie-proces van elektrische en mechanische testen, een uitspraak ten aanzien van de verwachte levensduur
gegenereerd. Steeds vaker worden in dit proces computer
simulaties toegepast om op een relatief snelle en goedkope
manier uitspraken te kunnen doen over verschillende ontwerpvarianten.

Afbeelding 1. Een PUM zonnepaneel zoals deze gemaakt is in het
E.E.T. project Sunovation I (bron: ECN)

ten met lage weerstand (orde grootte mΩ), hoge stroomdichtheid tijdens gebruik, en extreme gebruikerscondities
(temperatuurwisselingen, vocht, zonlicht etc.) met een uiteindelijke levensduurgarantie van minimaal 20 jaar roept
vragen op. Kan een dergelijke garantie op een elektrisch
geleidende lijmverbinding worden afgegeven en op welke
test-normen wordt een dergelijke garantie gebaseerd? Het
huidige SUNOVATION II project, eveneens mede gefinancierd door E.E.T., richt zich met name op deze vraagstelling.

Thermo-mechanische modellering
Computer simulaties worden op verschillende niveaus ingezet in het totale proces om te komen tot een goede lijmverbinding met een gegarandeerde levensduur. Bijvoorbeeld bij
het maken van de juiste lijmkeuze, in combinatie met de

Lijmkeuze
De voor elektrische interconnectie beschikbare lijmen zijn
grofweg in een viertal hoofdcategorieën onder te verdelen
welke worden toegelicht in het overzicht (zie kadertekst).
Om een goede lijmkeuze te kunnen maken is het van belang
dat de productspecificaties (elektrisch, mechanisch, chemisch, thermisch en wellicht ook optisch) in een zo vroeg
mogelijk stadium helder zijn. Daarnaast moet vooraf een
goede inschatting worden gemaakt van de mogelijke faalmechanismen welke de lijmverbinding tijdens productie en
in de praktijksituatie kunnen bedreigen. Aan de hand van de
lijst van productspecificaties en faalmechanismen kan een
lijmkeuze worden gemaakt. Is er geen standaard lijm verkrijgbaar, die voldoet aan de gestelde eisen, dan kan gekozen worden voor een wijziging in het productontwerp (bijMikroniek
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Afbeelding 2. De voorzijde van een PUM zonnecel met
16 gaatjes waar door de voorzijde contacten naar de achterzijde
worden geleid. (bron:ECN)

Hoofdcategorieën zijn:
ACA (anisotropic conductive adhesive) , in één richting geleidende lijm of ookwel z-geleidende lijm genoemd. Deze heeft
een zodanige vulgraad van metaaldeeltjes dat de lijm na
samendrukken alleen in de richting van samendrukken geleidend wordt.
ACF (anisotropic conductive foil) of anisotroop geleidende
folie. Bij deze folies zijn de metaaldeeltjes in de lijm gefixeerd
in de gedeeltelijk voorvernette lijmmatrix, waardoor in vergelijking met een anisotroop geleidende lijm fijnere pitches ( 20
micron) haalbaar zijn. Folies bieden ook het voordeel dat ze
relatief onnauwkeurig gepositioneerd kunnen worden en dat
er weinig kans op versmering van de lijm bestaat.
ICA (isotropic conductive adhesive) of in alle richtingen
geleidende lijm. Indien deze geleidende lijmen worden toegepast voor een kleine pitch, vereist dit een zeer nauwkeurige
aanbrengmethode opdat kortsluiting voorkomen wordt.
NCA (non conductive adhesive) of niet geleidende lijm. De
elektrische verbinding wordt door de lijm mechanisch
bewerkstelligd, door de kleefkracht en de krimpspanning van
de lijm worden elektrische oppervlakken als het ware op
elkaar getrokken. Deze vorm van ‘geleidend’ lijmen wordt bijvoorbeeld bij sommige flip-chip varianten toegepast.

eigenschappen van de omliggende materialen, om spanningsopbouw in de verbinding tijdens assemblage te voorkomen. Maar ook bij het inschatten van de effecten van
belastingen van buitenaf, zoals trillingen, schokken, temperatuurwisselingen en temperatuurgradiënten in het zonnepaneel. De effecten van de onder invloed van deze factoren
veranderende eigenschappen van lijm en omliggende materialen op de gelijmde elektrische interconnectie en op het
functioneren van het zonnepaneel kunnen in een model worden doorgerekend. De resultaten van de berekeningen kunnen worden gebruikt bij het opzetten van experimenten om
bepaalde uit het model naar voren gekomen faalmechanismen nader te onderzoeken.

Oppervlaktebewerking
Voor zowel de elektrische als de mechanische eigenschappen
van de uiteindelijke lijmverbinding is het van belang dat de
lijm op een schoon oppervlak wordt aangebracht. Een onvoldoende schoon oppervlak (vet, oxides) kan initieel of op termijn leiden tot een slecht elektrisch en/of mechanisch contact.
Er zijn grofweg drie gradaties aan te geven in voorbewerkingsstappen:

1. ontvetten met bv aceton of alcohol
2. ontvetten, mechanische behandeling (zandstralen, plasma), verwijderen losse deeltjes
3. ontvetten en (nat) chemisch reinigen (etsen)
Welke voorbewerkingstap voor een bepaald product
geschikt is, wordt mede bepaald door de uitgangssituatie
van de te verbinden oppervlakken, de layout van het product
en de levensduureisen welke aan het product worden
gesteld. De levensduureis voor een mobiele telefoon bijvoorbeeld, is beperkt (enkele jaren) in vergelijking tot de
levensduureisen gesteld aan zonnepanelen (20-30 jaar). Een
onvoldoende gereinigd oppervlak kan ten grondslag liggen
aan een degradatiemechanisme dat uiteindelijk leidt tot
falen. De kans hierop neemt toe wanneer een product geacht
wordt langer te blijven functioneren (10, 20 of zelfs 30 jaar).
Ook als de elektrische weerstand van de verbinding kritisch
is voor de werking van het product, zullen de eisen gesteld
aan de oppervlaktegesteldheid van de te verbinden onderdelen streng zijn.

Aanbrengmethode
Er zijn verschillende mogelijkheden om lijm op een substraat aan te brengen. In afbeelding 4 is een aantal hoofdgroepen weergegeven. Afhankelijk van het type product en
de bijbehorende lijm kan nu een aanbrengmethode gekozen
worden.
Pin-transfer is met name geschikt voor het in één keer overbrengen van vele lijmdotjes in een vast patroon. Een of
meerdere pinnetjes worden in een dunne lijmlaag (enkele
µm’s) gedrukt, de lijm blijft aan de pinnetjes hangen en
wordt uiteindelijk via deze pinnetjes op het product afgezet.
De stempel-methode is uitermate geschikt om zeer dunne
lijmvlakken en structuren over te brengen met een dikte van
enkele µm’s.
Het printen van geleidende lijmen wordt met name toegepast voor het aanbrengen van een ingewikkeld lijnen- en/of
vlakjespatroon waarbij de lijmlaagdikte zich in de orde van
80µm bevindt.
Op het moment dat er lijmpatronen gelegd moeten worden
met een bepaald volume kan worden gekozen voor een dispensmethode. Het snel en contactloos dispensen (jetten,
principe van inktjetten) van elektrisch geleidende lijm met
een zeer grote elektrische geleiding (hoge vulgraad en grillig gevormde deeltjes, veelal zilver) is vooralsnog niet
mogelijk. In het geval van de elektrisch geleidende lijmverbindingen in zonnepanelen, waarbij de hoogte van de lijmdot mede bepalend is voor het uiteindelijke resultaat, is een
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lende lagen, in één assemblage stap wordt gelamineerd tot
een geheel. De uitdaging ligt in het afstellen van de lijm op
de betreffende laminator-cyclus, zodanig dat de lijm niet te
snel en toch zo volledig mogelijk uitgehard moet zijn (7-25
minuten).

Testen

Lijmen zijn op grond van hun uithardingseigenschappen
onder te verdelen in de volgende groepen:
– anaërobe reactie
– blootstellen aan UV-licht
– anionische reactie (bv secondenlijm)
– activeringssysteem
– vochtuitharding (siliconen, urethaan)
– warmteuitharding (epoxies)

Het uiteindelijke doel van de diverse iteratieslagen is het
gedrag van de lijmverbindingen in een compleet product, in
dit geval een zonnepaneel, te kunnen voorspellen. Op deze
manier kan een onderbouwde levensduurindicatie voor een
dergelijk product worden afgegeven. Het lange-termijngedrag van de elektrisch geleidende lijm is één van de bepalende factoren voor het functioneren van een zonnepaneel.
Het testen van de elektrisch geleidende lijm op zowel (thermo) mechanische als elektrische belasting gebeurd onder
extreme omstandigheden en in eerste instantie volledig buiten het zonnepaneel. De lijmsamples worden volgens IECnorm getest: damp/heat (85µC/85%RH), thermo-cycling (40µC / +85µC) en humidity/freeze. De samples worden online elektrisch gemonitord, hetgeen rechtstreeks informatie
oplevert omtrent de variatie in contactweerstand van de verbinding. Omdat de informatie ten aanzien van de duurzaamheid van elektrisch geleidende lijmverbindingen
beperkt is en de ervaringen opgedaan “in het veld” niet verder teruggaan dan enkele jaren, is het van belang testmethoden toe te passen waarbij de verouderingsomstandigheden
zo reëel mogelijk worden nagebootst. Deze resultaten kunnen weer worden ingegeven door het thermo-mechanische
model waarmee het inzicht in de effecten van verouderende
lijm op het functioneren van het zonnepaneel wordt vergroot
en een volgende iteratieslag gemaakt kan worden.

De meeste elektrisch geleidende lijmen vallen onder de
categorie warmte-uithardend.
De keuze van het type lijm wordt enerzijds bepaald door de
te verlijmen materialen en de vorm van de lijmverbinding,
en anderzijds door de mogelijkheden welke een product
biedt voor het uitharden van de lijm.
In het geval van de verlijmde contacten in een zonnepaneel
was de keuze beperkt. Omdat de lijmverbinding opgesloten
zit tussen een silicium zonnecel en een aluminium dragerfolie was een UV-uithardende lijm geen optie. Ook een lijm
met een anionische reactie was niet bruikbaar omdat bij dit
type lijm het uithardingsproces wordt geïnitiëerd door licht
alkalische oppervlakken (luchtvochtigheid op het te verlijmen oppervlak). Een thermisch uithardende lijm daarentegen past uitstekend in het huidige zonnepaneel-productieproces, waarbij het zonnepaneel, opgebouwd uit verschil-

Afbeelding 4. Overzicht diverse lijm aanbrengmethoden.

Afbeelding 3. Flowchart lijmproces

contact (of naald) -dispenstechniek op dit moment de enige
optie. In principe zijn alle genoemde contact-dispensmethoden geschikt voor het aanbrengen van de zilvergevulde lijm
(afbeelding 5).

Uitharden
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Afbeelding 5. De geleidende lijmdots in een PUM-zonnepaneel. (bron: ECN)

Duurzaamheid
De huidige gesoldeerde zonnepanelen worden onderworpen
aan de IEC 61215 test. In combinatie met de in de afgelopen decenia opgedane ervaring met soldeerverbindingen,
wordt door het zonnepaneel fabrikant, op basis van deze test
een levensduurgarantie van 20-30 jaar afgegeven.
Elektrisch geleidende lijmen zijn de laatste jaren sterk in
opmars. Een echte staat van dienst, zoals solderen, heeft
deze interconnectiemethode nog niet opgebouwd. Er zijn
nog (te) weinig prakijkresultaten van elektrisch geleidend
verlijmde interconnecties beschikbaar, waardoor de interpretatie van de resultaten behaald naar aanleiding van de
huidige IEC test vertaald naar duurzaamheid heel moeilijk
is. Uiteindelijk wil een fabrikant bij het introduceren van
een zonnepaneel met een nieuwe interconnectiemethode
wel een garantie van minimaal 20 jaar af kunnen geven.
De correlatie tussen experimenten en de praktijk is een
bekend problemen bij elk onderzoek naar verbindingen
waar levensduur een grote rol speelt, elke meting bevat
slechts een deel van de informatie ten aanzien van de uiteindelijke kwaliteit van de verbinding. Er ontbreekt een eenduidige relatie tussen bestaande tests en de verwachtte
levensduur van elektrisch geleidende lijmverbindingen,
zoals de IEC 61215 dat voor gesoldeerde interconnecties is.

zijds en de praktijkbelasting van een zonnepaneel anderzijds. Uiteindelijk moet met de opgebouwde kennis (model
en praktijk) een onderbouwde levensduurverwachting van
de gelijmde elektrische interconnecties in het zonnepaneel
kunnen worden afgegeven.
Een traject voor elektrisch geleidende lijmcontacten in zonnepanelen, zoals in dit artikel geschetst, kan ook voor andere type lijmen en lijmverbindingen worden doorlopen en
uiteindelijk resulterend in een testmethode en een levensduurindicatie.

Conclusie
Uit het Sunovation I project is gebleken dat elektrische
geleidende lijmverbindingen als vervanger voor de op dit
moment gangbare soldeerverbindingen, elektrisch gezien
geheel verantwoord zijn. Of dezelfde lijmverbinding ook
voldoende duurzaam is, is een vraag die in Sunovation II
beantwoord moet gaan worden.
Niet alleen elektrisch gezien is de lijmverbinding verantwoord, ook op het milieu-technische vlak is het vervangen
van de loodhoudende soldeerverbindingen door lijm verbindingen een verantwoorde zaak.

Toekomst
In het inmiddels afgeronde Sunovation I-project is aangetoond dat een geleidende lijmverbinding elektrisch gezien
een volwaardig alternatief is voor de tot nu toe gebruikelijke loodhoudende gesoldeerde interconnectie. Een van de
doelen van het nieuwe Sunovation II-project is het verder
vastleggen van de verbanden tussen mogelijke faalmechanismen, lijmeigenschappen, materiaalcombinaties etc ener-
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Werkelijke nauwkeurigheid

van meetinstrumenten
Suzanne Cosijns

De limieten van de huidige precisie metrologie neigen
naar het (sub)-nanometer niveau met toenemende
resolutie. De resolutie van de huidige precisie sensoren,
laser interferometers en lineaire meetsystemen bereikt
het nanometer en zelfs sub-nm niveau. Hun werkelijke
onzekerheid ligt echter ongeveer een factor 10 hoger
voor zover deze al bepaald kan worden. Derhalve wordt
binnen de sectie Precision Engineering aan de
Technische Universiteit Eindhoven middels een
IOP(Innovatief Onderzoek Programma) project gewerkt
aan een kalibratie-opstelling die de werkelijke onzekerheid van deze sensoren kan bepalen.

Het meten van kleine verplaatsingen
kan op een aantal manieren worden
gedaan, afhankelijk van het werkingsprincipe van de sensor. Laser interferometrie wordt vaak gebruikt met als
voordeel de contactloze meting over
grote afstanden (tot 30 m). Omdat elk
contact de resultaten kan beïnvloeden
is dit een groot voordeel. Verder kunnen capacitieve en inductieve tasters
worden gebruikt. Tenslotte bestaan er
de lineaire meetsystemen welke vergelijkbaar zijn met een liniaal met
sensor die de plaats op de liniaal
bepaalt. Alle genoemde meetmethoden zijn in staat om met nauwkeurig-

heden van één tot enkele nanometers
te meten. Echter moet wel worden
gelet op de manier waarop de systemen worden toegepast. Naast afwijkingen ten gevolge van het meten op
een onjuiste manier (Abbe-fouten,
cosinus-fouten) komen inherent in de
meetmethoden ook afwijkingen voor.
De afwijkingen die optreden bij laser
interferometers en lineaire meetsystemen zijn periodiek en niet-lineair van
aard, afhankelijk van het gebruik en
de verstoringen van de omgeving.
Het IOP-project bestaat dan ook uit
vier delen: Allereerst moest de oor-
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zaak van de niet-lineariteiten worden
gevonden, en wel zodanig dat de totale niet-lineariteit van interferometers
kan worden voorspeld. Vervolgens
worden de afwijkingen van lineaire
meetsystemen bepaald. Het derde
deel bestaat uit het nauwkeurig meten
van de brekingsindex van lucht. Dit
omdat laser-interferometers een optische weglengte verandering meten
welke dus afhankelijk is van de brekingsindex van het medium.
Uiteraard kan in vacuum worden
gemeten, in dat geval vervalt deze
bron van onzekerheid. Vacuum toepassingen zijn echter kostbaar en vragen specifieke kennis. Door de brekingsindex van lucht nauwkeurig te
meten kan worden gecorrigeerd voor
veranderingen. Als laatste deel staat
op het programma het herleidbaar
kalibreren van meetsystemen met
sub-nm nauwkeurigheid.

Laser interferometers
Laser interferometers bestaan uit een
laser bron, optiek welke de laser bundel splitst voor een verplaatsingsmeting en een referentiemeting, detectoren voorzien van een polariser om de
signalen uit beide metingen te mengen. De splitsing van de bundel is
meestal gebaseerd op polarisatie splitsing van de laserbundel. Ten gevolge
van niet-ideale uitlijning van compoMikroniek
Nr.3
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Afbeelding 1. Periodieke afwijkingen gemeten met een herleidbare kalibratie-opstelling vergeleken
met de voorspelde periodieke afwijkingen uit het model voor verschillende rotaties van de optiek

nenten en afwijkingen in componenten (zoals een niet-ideaal gepolariseerde laserbundel) worden de signalen niet goed gesplitst of niet goed
samengevoegd. Als gevolg treden dan
periodieke afwijkingen op met een
periode gelijk aan een halve (316 nm)
of een kwart golflengte (158 nm) per
hele golflengte optische weglengte
verplaatsing. In afbeelding 1 is hiervan een voorbeeld te zien.
Om deze periodieke afwijkingen te
voorspellen is een model ontwikkeld,
gebaseerd op Jones matrices. Dit
model maakt het ook mogelijk om
eventuele afwijkingen in de polarisatie eigenschappen van optiek en laserbron mee te nemen. Dit laatste blijkt
noodzakelijk in het voorspellen van
de periodieke afwijkingen. Het model
is op verschillende manieren getest,
waarvan hier genoemd wordt de herleidbare kalibratie opstelling. De
polarisatie eigenschappen van de
laserhead worden gemeten middels
een zelf ontworpen methode. De
polarisatie eigenschappen van de
gebruikte optiek worden middels

ellipsometrie gemeten. Door deze
meetresultaten als input van het
model te gebruiken, samen met de
gemeten scheefstand van de optiek

worden de periodieke afwijkingen
correct voorspeld, zoals in figuur 1 te
zien is. De standaard deviatie van het
model t.o.v. de metingen bedraagt 0,3

Afbeelding 2. Fabry-Pérot opstelling voor de kalibratie van precisie sensoren. Op de
voorgrond de cavity en de slave laser, rechtsachter twee Jodium gestabiliseerde HeNelasers (zwarte boxen)
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de cavity is afhanklijk van de volgende relatie:
kc
f= 2nL
––
–

Afbeelding 4. Foto van de kleine FabryPerot cavity in de inzet een schematische
weergave van het ontwerp

nm. Hiermee is een tool ontwikkeld
voor ontwerpers en makers van interferometer systemen waarmee de correcte materialen en samenstellingen
kunnen worden geselecteerd.

Lineaire meetsystemen
De nauwkeurigheid van lineaire
meetsystemen is afhankelijk van de
positionering van de lijnen op de lineaal welke gebruikt worden door de
sensor om de positie te meten. Ook
de sensor waarmee de positie wordt
bepaald en het interpolatie systeem
kunnen afwijkingen bevatten.
Derhalve is een onafhankelijke kalibratiemethode nodig. Wij gebruiken
daarvoor een externe cavity, bestaande uit twee confocale spiegels, een
zogeheten Fabry-Pérot cavity. Laserlicht van een externe diodelaser wordt
in de cavity geleid. Indien de frequentie van het licht past bij de lengte van
de cavity treedt constructieve interferentie op en zal licht door de cavity
dringen. Dit licht kan dan gebruikt
worden in een regelsysteem om de
frequentie van de “slave laser” te veranderen, zodanig dat er steeds een
staande golf in de cavity aanwezig is.
De frequentie van de staande golf in
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(1)

met k het aantal golven in de cavity, c
de snelheid van het licht, n de brekingsindex van het medium in de
cavity en L de mechanische lengte
van de cavity. In de cavity is een
vacuumbuis aangebracht om de
invloed van de brekingsindex uit te
schakelen. Wanneer nu een van de
spiegels wordt verplaatst, zal de frequentie van de slave laser meeveranderen en wel volgens de volgende
relatie:
df
dL
––
––
f = L

(2)

De mechanische weglengte verandering wordt dus omgezet naar een frequentieverandering. Deze frequentieverandering is herleidbaar te meten
t.o.v. een Jodium gestabiliseerde
HeNe-laser (de praktische definitie
van de meter). Het systeem bevat een
picomotor in serie met een piëzo
welke het mogelijk maakt om in stapjes van 0,01 nm een bereik van 300
µm te creëren. De onzekerheid van
het systeem over dit bereik is 0,8 nm.

Brekingsindex variaties in het medium waardoor met een laser interferometer gemeten wordt zullen de
meting direct beïnvloeden daar altijd
een optische weglengte verandering
gemeten wordt welke een combinatie
is van mechanische weglengte verandering en brekingsindex:
(3)

De meestgebruikte huidige meetmethode is gebaseerd op het meten van
4 parameters van de lucht (temperatuur, druk, luchtvochtigheid en CO2gehalte) en invullen van deze parame-
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dn
df
––
––
f = n

(4)

De frequentie verandering is nu direct
evenredig met de brekingsindex verandering. Theoretisch is hiermee een
onzekerheid van 5·10-9 haalbaar.
Daarnaast is de resolutie waarmee
gemeten kan worden veel
Voor de realisatie van een constante
mechanische weglengte is een zerodur cavity gerealiseerd.

(Sub-)nanometer
verplaatsingen

Brekingsindex

Lopt = n·Lmech

ters in een empirische formule
(Edlén). Middels deze methode is bij
gebruik van de nauwkeurigste apparatuur een onzekerheid van 2·10-8 haalbaar. Dit resulteert in een afwijking
van 20 nm per meter ofwel 1 nm per
50 mm.
Een mogelijke verbetering ligt in het
direct meten van de brekingsindex.
De huidige refractometers halen een
nauwkeurigheid vergelijkbaar met de
gemodificeerde Edlén vergelijking.
Een methode om dit te verbeteren zou
zijn het gebruik van een Fabry-Perot
cavity. In dit geval wordt echter de
mechanische weglengte constant
gehouden en mag de brekingsindex
vrij variëren. Vergelijking 1 kan in dat
geval worden herleid naar:

Zoals reeds besproken is er in een
eerder promotie onderzoek binnen de
groep Precision Engineering een
Fabry-Perot cavity gerealiseerd voor
kalibraties met een slag van 300 µm
en een nauwkeurigheid van 1 nm. De
grootste bron van afwijking bleek
hier uitzetting en gradiënten ten
gevolgen van de relatief grote cavity
te zijn. Om de nauwkeurigheid te verbeteren en de gevoeligheid te vergroten is een cavity ontworpen met een
lengte van 24 mm in plaats van 110
mm. De slag is 3 µm en de beoogde
nauwkeurigheid 0,5 nm. In figuur 4 is
een weergave van de cavity te zien.

CONTACTLOOS METEN

Contactloos meten

met behulp van
opto-elektronische sensoren en
laterale foto-effect detectoren
De ontwikkelingen richting de nanotechnologie gaan in hoog tempo. Om op nanometerniveau te meten is positionering nodig op submicron niveau. Met behulp van onder andere
optische sensoren is dit mogelijk omdat ze in ieder geval contactloos werken. Er zijn kant
en klare sensoren te koop, maar zelf bouwen kan ook. De keuze om te meten met PSD’s
heeft unieke voordelen ten opzichte van andere middelen. In het nu volgende artikel gaan
we dieper in op de opto-electronische sensoren en laterale fotoeffect-detectoren.

• Ing. Frank Godschalk1 en Ir. C.S. Kooijman •

O

Opto-electronische sensoren hebben vele toepassingsmogelijkheden. Zo worden ze bijvoorbeeld gebruikt om geometrische parameters vast te stellen, vibratie-metingen te verrichten, verplaatsing te meten door middel van optische
triangulatie en spectrale analyse.

Opto-electronische sensoren hebben belangrijke voordelen.
Door de toepassing van enkele hightech componenten hebben deze meetsystemen de volgende eigenschappen:
– Contactloos, dus geen slijtage van de probe of het te
meten object;
– Heel erg snel;
– Nauwkeurig, toepasbaar in submicron technologieën;
– Ongevoelig voor elektrische/magnetische stoorsignalen;
– Lage prijs.

Het werkingsprincipe van de PSD
De PSD is een lateraal-effect fotodiode die normaal gesproken wordt toegepast in de fotogeleidende mode. De detector
is gemaakt als een standaard silicium PN overgang. Deze
overgang is lichtgevoelig: als er licht op valt, ontstaat een
fotostroom. De stroom vloeit naar de geïmplanteerde lagen
en komt tevoorschijn bij de elektrodes. De stroom naar de
elektrode is omgekeerd evenredig met de afstand van de
lichtspot tot de elektrode’s.
Er zijn duo-laterale en tetralaterale PSD’s. Doordat de X en
Y signalen gescheiden zijn bij de duo-laterale PSD vertoont
deze detector een goede lineariteit.

1
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als twee instelstromen die worden verdeeld over twee output
stromen (X en Y richting).

De belangrijkste component in een opto-electronische sensor
is de lateraal foto-effect detector, ook wel positie gevoelige
detector (PSD’s) genoemd.

Men kan de positie nu eenvoudig berekenen. In de onderstaande formules stellen de waarden: X1, X2 en Y1, Y2 de
elektrische stromen voor die van de elektrodes komen en x, y
zijn de coördinaten van de positie van de lichtspot. L staat
voor de lengte van de detector. De lichtspot hoeft niet homogeen te zijn, omdat de PSD automatisch het zwaartepunt geeft.

Een PSD heeft de volgende eigenschappen:
– Zet het zwaartepunt van de positie van een lichtspot of
stralingsspot om in elektrische signalen;
– Lineariteit beter dan 0,1 % (1 dimensionaal), 0,3 % (2dimensionaal);
– Bandbreedte 1 MHz;
– Dynamische range 1: 100.000;
– Resolutie 1 ppm.;
– Uitstekende positieresolutie en lineariteit;
– Detector materiaal bestaat uit hoogohmig silicium;
– Bruikbaar van X-ray tot 1100 nm.;
– Grote range aan spectrale responsie;
– Grote range aan intensiteiten toepasbaar;
– Korte responsie tijd (nsec);
– Meet intensiteit en positie simultaan;
– Onafhankelijk van de lichtspot of stralingsspot van het
focuspunt;
– Hoog dynamisch bereik;
– Positie resolutie beter dan 1 <> 1* 10^6 (nanometer
range) haalbaar.

Voor de eendimensionale PSD komen we dan op de volgende vergelijkingen:
- Y1 2y
De positie is: Y2
Y2 +Y2 = L

De positie wordt bepaald door het verschil in de outputsignalen te delen door de som van de outputsignalen.
Voor de tweedimensionale PSD is de vergelijking als volgt:
X2 - X1 = 2x
X2 +X1 L

Y2 - Y1 = 2y
Y2 +X1 L

Door met een terugkoppel signaal ook de intensiteit constant te houden en te vergelijken met de X2+X1 en Y2+Y1
waardes opgeteld, kan men deze ook wegdelen. De positie
wordt nu bepaald door X2-X1 en Y2-Y1.

Er zijn meerdere typen PSD’s beschikbaar. We zullen hier de
eendimensionale en tweedimensionale PSD’s bespreken, de
andere typen zijn hieruit af te leiden.

Eendimensionale PSD
De eendimensionale PSD is een goede vervanger voor duocellen; er zijn geen problemen met de homogeniteit van de
lichtbundel.
De PSD detecteert een lichtspot die over zijn oppervlak
beweegt in één dimensie. Er zijn drie aansluitingen. De fotoelektrische stroom gegenereerd door het invallende licht,
stroomt door de detector en wordt gezien als een instelstroom. Die wordt verdeeld over twee output stromen. De
verdeling is evenredig met de positie van de lichtspot op de
detector.

Afbeelding 2.
PSD dwarsdoorsnede

Het nieuwste ontwerp is de PSD met elektronica on-board
de SPC-PSD. Deze nieuwste PSD heeft de som en verschilversterkers al ingebouwd.
PSD’s zijn verkrijgbaar in vrijwel elke denkbare vorm.
Alleen de maximale grootte is momenteel beperkt tot maximaal 45 x 45 mm.

Tweedimensionale PSD

Overwegingen

De tweedimensionale PSD is gefabriceerd volgens het duolaterale principe en detecteert een lichtspot die over zijn
oppervlak beweegt in twee dimensies. Er zijn nu vier aansluitingen. De foto-elektrische stroom kan nu gezien worden

Ontwerpoverwegingen
De PSD zet licht om naar stroom; onafhankelijk vanuit
welke richting het licht op de PSD valt. De totaal ontwik-
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Applicatie voorbeelden:
PSD’s zijn op zeer veel manieren toepasbaar. Hieronder
twee voorbeelden van het functioneren van deze bijzondere
detector.

Afbeelding 3. De eendimensionale PSD

kelde fotostroom is de som van alle lichtbronnen. Het
positiesignaal dat afgeleid wordt van de PSD aansluitingen
noemen we het zwaartepunt van het ingevallen licht.
In veel gevallen zal men het opvallende licht willen focusseren en dan moet men rekening houden met het volgende:
– Focus van het optische systeem:
De lichtspot dient zo nauwkeurig mogelijk gefocusseerd te worden. Dit is belangrijk om mogelijk strooilicht te voorkomen. Dit strooilicht zal een meetfout
introduceren in het zwaartepunt. Het licht dient over
het hele actieve PSD oppervlak in focus te blijven.
– Antireflectie coating op de PSD:
Er komt vrijwel geen licht van het PSD oppervlak,
maar door een extra antireflectie coating kan dit nog
verder gereduceerd worden.
Keuze van focusseringsoptie.
Gebruik optische componenten die een scherpe afbeelding
maken van de lichtbron op de detector. Kies hiervoor kwalitatief goede componenten omdat er anders mogelijk toch
strooilicht ontstaat. Om een goede spot te maken, kan men
het beste twee achromaten gespiegeld ten opzichte van
elkaar toepassen.Als er gebruik wordt gemaakt van lage
lichtniveaus (< 1 mW), is ook een antireflectie coating
noodzakelijk.
Mechanische overwegingen
De PSD mag niet bewegen als gevolg van thermische uitzettingen.
Elektrische signalen
De elektrische stromen van de PSD zijn heel laag (500 nA
– 500 ?A). De afstand van de PSD tot de eerste versterkertrap moet zo kort mogelijk gehouden worden. Scheidt de
kanalen zodat er geen overspraak kan plaatsvinden. Pas
AC-versterkers toe; door een modulerend lichtsignaal op
de PSD te zetten kan het omgevingslicht nog beter onderdrukt worden.

Non-contact afstand meetsysteem
Door een laser of led te projecteren op een oppervlak en
het gereflecteerde licht af te beelden op de PSD, kan men
de afstand tot het object meten. Als de hoogte van het meetobject verandert, verschuift de laser/led spot over de PSD.
Dit wordt direct analoog vertaald in een elektrische
stroomverandering.
Non contact hoek meetsysteem
In de figuur hieronder is een circulaire Sitek PSD toegepast
om de hoek te meten. Een smalle lichtbundel (laser of led)
wordt geprojecteerd op een spiegel. De spiegel is gemonteerd aan de as. De spiegel reflecteert de bundel in de richting van de circulaire PSD. De circulaire PSD zet de lichtspot om in een elektrische stroom en geeft zo de positie van
de as. Dit systeem kan met zeer hoge snelheden werken.

Afbeelding 4. Non contact hoek meetsysteem.

Uitlijning en oppervlakte uitricht meetsysteem
Een smalle en laag divergerende laserbundel geeft een
rechte lijn tussen twee punten. De uitlijnlaser kan gebruikt
worden om fabricage assemblagelijnen, transportlijnen en
bijvoorbeeld bruggen te meten. De PSD wordt dan aan het
te meten object bevestigd en de laser straalt de PSD aan.
De bewegingen zijn dan te volgen met hoge snelheid en
nauwkeurigheid.
Literatuur:
PSD Processing electronics. C.S. Kooijman
Sitek PSD School. Lars Stenberg
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Mechatronische ontwerpbenadering

van idee tot productie
Demcon is al tien jaar lid van de NVPT.
Het mechatronisch ontwerpbureau
biedt zijn klanten een complete oplossing, van idee en ontwerp tot prototype
en productie. Centraal in de filosofie
van Demcon, vanaf half juni gevestigd
in Oldenzaal, staat de mechatronische
ontwerpbenadering.

liteiten. Micro Montage houdt zich bezig met micro-assemblage en micro-productie, zowel voor prototyping en kleine
series als voor grootschalige productie. Micro Montage kan
daarvoor een gecertificeerd kwaliteitssysteem aanbieden,
zoals onder meer voor veel medische producten wettelijk
verplicht is. Mimo Technology is gespecialiseerd in ‘metal
injection moulding’, oftewel het metaalspuitgieten in (middel)grote series van kleine, complexe onderdelen, die vaak
niet met de conventionele technieken kunnen worden geproduceerd.

Ruim tien jaar geleden werd Demcon opgericht als een
spin-off van de Universiteit Twente door een aantal ‘leerlingen’ van Rien Koster, de auteur van het standaardwerk voor
constructeurs, ‘Constructieprincipes voor het nauwkeurig
bewegen en positioneren’. In de geest van Koster realiseerden zij mechatronische projecten en bouwden een bedrijf op
met kennis en ervaring in uiteenlopende (vak)gebieden.
Inmiddels is Demcon uitgegroeid tot de Demcon Groep,
met 45 hooggekwalificeerde ingenieurs. Naast Demcon
omvat de groep nog vier innovatieve en kennisintensieve
bedrijven: Micro Montage, Mimo Technology, Art
Innovation en Magic Sports International (MSI).

Mechatronisch ontwerpen
Demcon richt zich op productontwikkeling en is een leverancier van high-end mechatronica-oplossingen, met name
mechatronische test- en kwalificatie-apparatuur, industriële
equipment en professionele en consumentenproducten.
Demcon biedt een breed scala aan diensten, van consultancy
en projectmanagement tot engineering, prototyping en productie. Demcon’s expertise omvat multidisciplinair systeemen conceptontwerp, mechatronische engineering, haalbaarheidsonderzoeken, industrieel ontwerp, prototyping en testen.

Uiteenlopende markten
Demcon opereert in verschillende markten, uiteenlopend
van de halfgeleider- en de medische industrie tot aan de verpakkings- en de foodmarkt. Klanten zijn gerenommeerde
bedrijven als ASML, Philips, Thales, Unilever, The Surgical
Company en Lambda Physik. Twee bedrijven uit de Demcon
Groep, Art Innovation en MSI, zijn opgericht voor de
bewerking van een specifieke markt, te weten de kunst-,
respectievelijk de sportmarkt. Art Innovation levert hightech oplossingen voor kunstrestauratie en -conservering,
zoals een laser-cleaningstation, en MSI ontwikkelt geavanceerde apparaten voor sportbeoefening en -training, waaronder een slimme tennistrainer. In alle gevallen ontwerpt
Demcon de onderliggende mechatronica.

Lidmaatschap

Productie en assemblage

Voor Demcon als mechatronisch ontwerpbureau is het lidmaatschap van de NVPT een vanzelfsprekendheid. Immers,
de Nederlandse maakindustrie leunt in toenemende mate op
precisie-, microsysteem- en nanotechnologie. Mechatronica
is een essentiële (multi-)discipline voor het ontwikkelen van
deze productietechnologieën. Zeker voor middelgrote toeleveranciers als Demcon biedt de NVPT een geschikt forum
voor kennisuitwisseling. Demcon neemt daar actief aan
deel, onder meer met publicaties in Mikroniek.

Twee afzonderlijke bedrijven in de Demcon Groep vullen
de ontwerpcapaciteit aan met productie- en assemblagefaci-

Meer informatie: www.demcon.nl
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Kunststoffen 2004

Nieuwe oplossingen,
nieuwe markten,
nieuwe producten
en kennisuitwisseling
Op 29 en 30 september 2004 heeft in NH Koningshof Hotel voor de zesde keer de
Kunststoffenbeurs plaats. Kunststoffen 2004 heeft als doel u een beeld te geven van het
actuele aanbod binnen de spuitgiet- en extrusiewereld.Tevens kunt u door een bezoek te
brengen aan dit evenement uw netwerken verstevigen en uitbreiden.
Vraag en aanbod wordt hier samengebracht
Naast de expositie wordt ook via lezingen kennis zichtbaar gemaakt. Deze beurs zal dan ook een nieuwe
impuls geven aan innovatie en het creëren van nieuwe markten.
KUNSTSTOFFEN 2004 zal bestaan uit een drietal onderdelen
– Een vakbeurs met 170 bedrijven en instellingen die een beeld geeft van het actuele aanbod en
ontwikkelingen binnen de spuitgiet- en extrusiewereld.
Een uniek onafhankelijke lezingenprogramma waarin aandacht uitgaat naar de grenzen van technologieën
en innovaties, met als thema ‘topprestaties met kunststoffen’.
– Praktische en boeiende, technisch inhoudelijke, leverancierspresentaties in parallelvorm.
Bezoekers-doelgroep
Kunststoffen 2004 richt zich met name op inkopers, productontwerpers, constructeurs, engineers,
matrijsontwerpers, technisch directeuren, werkvoorbereiders en managers productie van
spuitgiet- en extrusiebedrijven, gereedschapmakers, productontwerpbureaus en overige
industrieën waar men kunststof spuitgiet/extrusie-producten toepast of kan toepassen.
Locatie en datum
NH Koningshof Hotel te Veldhoven.
Woensdag 29 en donderdag 30 september 2004 van 09.30 tot 17.00 uur.
Gratis deelname
Aan het bezoeken van de beurs en het bijwonen van de lezingen zijn geen kosten verbonden.

Inlichtingen
MIKROCENTRUM
Hans Houdijk / Jan van Moorsel
Tel: 040 – 296 99 22

of bezoek onze speciale internet-site WWW.KUNSTSTOFFENBEURS.NL

 hoekmeetsystemen
 lengtemeetsystemen
 contourbesturingen
 digitale uitlezingen
 meettasters
 impulsgevers

waarom moet men van
deze meettasters houden?

Incrementele
meettasters

Soms is het liefde op het eerste gezicht. Bijvoorbeeld de CERTO
meettaster van HEIDENHAIN. Diegene die hem eenmaal in zijn
hart gesloten heeft, zal hem altijd trouw blijven. Ongeacht voor
welke toepassing. Want de CERTO meettaster zorgt met de hoogste
nauwkeurigheid voor de herleidbaarheid naar de standaard. Ook over
lange meetwegen van 25 of 60 mm, met een zeer kleine meetonzekerheid van +/– 50 nanometer. Op de CERTO kunt u zich altijd en volledig
verlaten. En dat is nou precies wat hem zo geliefd maakt. HEIDENHAIN
NEDERLAND B.V., Postbus 92, 6710 BB EDE,
Telefoon (0318) 581800, Telefax (03 18) 58 18 70
verkoop@heidenhain.nl, www.heidenhain.nl

