Van Wetenschappelijk Inst
Industriële Machine
ESI werkt met FEI aan procesmatige applicatie van elektronenmicrosco
Fabrikant van elektronenmicroscopen FEI Company ziet een markt voor industriële
toepassingen, maar die stelt andere eisen dan de traditionele. Samen met het Embedded
Systems Institute (ESI) is, in het vijfjarige Condor-project, onderzoek gedaan naar de
mogelijkheden en beperkingen van deze omslag. Elektronica sprak met ESI 'research fellow'
Richard Doornbos, ESI projectleider Jan Schuddemat, en FEI 'Directer Research en Technology'
Frank de Jong.
HANS VAN THIEL

•

"Een elektronenmicroscoop bestaat uit een aantal kubieke meters
staal, elektronica, vacuüm en miljoenen regels code."
"Een operator is, op dit moment,
een wetenschappelijk onderzoeker
die gebruik maakt van alle mogelijke instelmogelijkheden."
"We willen elektronenmicroscopie
geschikter maken voor brede analytische toepassing."
"In het extreme geval plaatsje bij
een oliebron ergens in een ver binnenland een apparaat waarvoor alleen nog een aan- en uitknop nodig
is."
"Of denk aan de halfgeleiderindustrie, waar de gebruiker alleen wil
weten of een opgedampt laagje
goed is, of niet goed."

Met deze omschrijvingen verduidelijkt
dr. Frank de Jong, director research en
technology van fabrikant van elektronenmicroscopen FEI, dat de huidige in-

strumenten niet ontworpen zijn voor
procesmatig gebruik in een industriële
omgeving. Dergelijke toepassingen
gaan echter steeds belangrijker worden.
FEI besteedt zo'n 10% van de R&D-middelen aan langlopend onderzoek en vijf
jaar geleden werd met het Embedded
Systems Institute (ESI) een gezamenlijk
project opgezet onder de naam 'Condor'.
ESI is een onderzoeksinstituut dat zich
richt op multidisciplinair ontwerp van
high-tech en embedded systemen. ESI
integreert wetenschappelijk onderzoek
en industriële toepassing (zie 2,3). Het
gaat meestal om grote en langdurige
samenwerkingsprojecten waar diverse
academische en industriële onderzoekers bij zijn betrokken.
Condor, gecoördineerd door ESI-projectmanager ir. Jan Schuddemat, vormde hierop geen uitzondering. Van 2008
tot 2011 werden bijna vijftig wetenschappelijke artikelen en proefschriften geproduceerd. In 2012 verscheen, onder redactie van ESI
research fellows dr.ir. Richard
Doornbos en ir. Sjir van Loo, een
samenvattend boek (i) in de
Springer serie 'Briefs in Electrical
and Computer Engineering'.
Elektronica sprak op het kantoor
van FEI in Eindhoven met Doornbos, de Jong, en Schuddemat
over hun 'Condor' ervaringen en
conclusies.

'Concept Car'
De resolutie van een moderne
elektronenmicroscoop ligt in de
orde van 0,1 nm, theoretisch on-
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geveer het maximaal haalbare. Daarmee zijn traditionele kwaliteiten als
resolutie en beeldscherpte minder onderscheidend geworden in de markt.
Het strategische doel was en is om een
elektronenmicroscoop te fabriceren die
in hoge mate geautomatiseerd is, betrouwbare en reproduceerbare meetresultaten kan leveren, gemakkelijker te
bedienen is, is in te passen in de 'workflow' van een klant enzovoorts. Het
toestel moet flexibel genoeg zijn om
voor verschillende toepassingen te
kunnen worden ingezet.
"We wilden er achter komen wat de
technische uitdagingen zijn, wat er gedaan moet worden om het doel te bereiken,"zegt Richard Doornbos.
"Het idee uit de auto-industrie van de
'concept car' was onze leidraad. Je onderzoekt de haalbaarheid van een idee
aan de hand van een applicatie. Door
een prototype te bouwen ontdek je ook
de stress-punten en bottlenecks in het
ontwerp."
Hierbij gold wel de beperking dat aan
de mechanische en werktuigbouwkundige eigenschappen niet veel veranderd kon worden (in het kader van het
onderzoek). Aanpassingen aan de apparatuur bleven beperkt tot de software en elektronica. Ook computersimulatie speelde in verschillende gevallen een rol.
Projectmanager Jan Schuddemat: "Een
elektronenmicroscoop is geen simpele
machine. Het duurt lang voordat je voldoende domeinkennis hebt opgebouwd. Condor heeft vijfjaar geduurd
en ik denk dat de aansluiting bij het
specialisme aanvankelijk door ons bij
ESI wat onderschat is. Om gedegen do-
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meinkennis op te bouwen, zijn in dit
soort samenwerkingsprojecten langer
durende relaties tussen ESI en bedrijf
belangrijk."
De Jong: "Maar het is op zich al heel
waardevol dat buitenstaanders naar je
ontwerpen kijken. Dat aspect mag zeker niet worden onderschat."

Architectuur stress
Het grote aantal instelmogelijkheden
is voor de wetenschappelijk onderzoeker juist een vereiste. Die gebruikt de
elektronenmicroscoop interactief en
zal van geval tot geval corrigeren voor
invloeden van buiten (trillingen, elektromagnetische velden, veranderingen
in temperatuur) en verloop (drift) van
allerlei parameters.
Daarbij moet niet worden vergeten dat
de afmetingen waarom het gaat, in de
orde van nanometers, zo klein zijn dat
alleen de elektronenmicroscoop zelf ze
nog kan meten.
Bij toepassing als industriële machine
moeten allerlei parameters vooraf, en
liefst automatisch, zijn ingesteld en
moet verloop(drift) automatisch worden gecorrigeerd. Het duurt bijvoorbeeld, nadat een monster is ingebracht, enige tijd voordat thermisch
evenwicht is bereikt. Het effect voor
de waarnemer is dat het specimen
met grote snelheid door het beeld beweegt. Biologisch materiaal moet
soms gekoeld worden tot de temperatuur van vloeibare stikstof. Andere applicaties vereisen juist verhitting tot
1000 °C. In sommige gevallen worden
gasvormige verbindingen geïnjecteerd
om de interactie met het specimen te
bestuderen (zie i).

In een research omgeving is het mogelijk en zelfs gewenst om van geval tot
geval 'met de hand' te corrigeren voor
zulke effecten. In een industriële omgeving kan dat niet. Bovendien speelt
daar in de meeste gevallen de factor
tijd een essentiële rol.
Een van de meest algemene conclusies
uit het Condor project is, dat ontwerp
voor de onderzoeksomgeving en ontwerp voor de industriële omgeving niet
(altijd) goed is te combineren. Dit verschijnsel wordt'architectuur-stress'genoemd. Het treedt op bij complexe
high-tech toepassingen die langdurig
worden doorontwikkeld en verbeterd.
Voor die producten is het zowel technisch als economisch niet haalbaar om
de nieuwe versies 'van de grond af aan'
te ontwerpen. Op een gegeven moment gaat het bestaande echter een
beperking worden voor verandering.
Dit geldt des te meer als de eisen die
aan het product worden gesteld
(requirements) sterk veranderen.
Een van de voorbeelden uit (i) betreft
de statistische distributie van afmetingen in een mengsel van nanodeeltjes
(goud of cement). De orden van grootte
van de deeltjes in een monster lagen
tussen s, 30 en 90 nm, zodat de observaties aan een specimen niet met dezelfde resolutie (en nog andere instellingen) konden worden uitgevoerd.
Regeling van parameters en correctie
van afwijkingen bleek nu een belangrijke flessenhals te vormen bij de doorstroom van monsters. Er zijn dus snelle
en efficiënte algoritmen nodig voor
real-time regeling en correctie. Anderzijds kon de doorstroom sterk worden
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verbeterd door bepaalde fysische en
wiskundige modellen te gebruiken. De
afmetingen van een enkel deeltje kunnen, bijvoorbeeld, worden gedetermineerd aan de hand van slechts enkele
pixels. (In de context van wetenschappelijk onderzoek zal hieraan weinig behoefte bestaan.)
Het gebruik van de elektronenmicroscoop in een procesmatige workflow, in
een industriële omgeving, heeft dus direct gevolgen voor de eisen aan het
ontwerp.
Architectuur-stress is zo'n algemeen
verschijnsel, aldus de ESI onderzoekers,
dat de ervaringen met de elektronenmicroscopen van FEI ook van belang
kunnen zijn voor andere high-tech producten en (embedded) systemen. Het
boek is dan ook bedoeld voor
systeemarchitecten en engineers in
zijn algemeenheid, zoals ook veelal de
resultaten uit ESI samenwerkingsprojecten breed vertaald kunnen worden
naar diverse toepassingsgebieden.
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