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Abstract 

Om de golflengte stabiliteit van diodelasers te vergroten kan gebruik gemaakt worden van 
zogenaamde golflengte lockers. Dit zijn componenten die bestaan uit optische filters en een 
elektronisch circuit om de golflengte te meten en te regelen. Het is mogelijk deze golflengte 
locker in de laser module te integreren. In de zogenaamde locker opstelling wordt de locker 
achter de laser gepositioneerd en vervolgens vastgelast. In dit verslag wordt de ontwikkeling van 
het software algoritrne, dat volautomatisch de optimale positie van de locker t.0.v. de laser 
bepaalt, beschreven. 
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Samenvatting 

De telecommunicatie en kabelindustrie stellen hoge eisen aan de golflengte stabiliteit van 
diodelasers. Aan deze eisen kan niet meer worden voldaan door de temperatuur van de laser 
constant te houden. Daarom produceert JDS Unlphase laser modules die zgn ultgerust met een 
ge'htegreerde golflengte locker. Deze locker bestaat uit twee fotodiodes, waarbij voor ttn een 
filter is geplaatst, en een elektrisch circuit. De diode zonder filter wordt gebruikt als power 
monitor omdat de stroom door de dinde alleen afhangt van de laser power. De diode met filter 
ervoor is de golflengte monitor. De stroom door deze diode hangt zowel af van de laser power als 
van de golflengte. De ratio van beide stromen hangt alleen af van de laser golflengte. Na 
nauwkeurige positionering van de locker achter de diodelaser kan m.b.v. deze stromen een 
signaal worden verkregen waarmee de golflengte actief gestabiliseerd kan worden. 

De positionering betreft een rotatie en een translatie. Bij de rotatie verandert vooral de golflengte 
monitor stroom (Ih), omdat de hoek var, Echt iwa! var, het filter verandert. Hierdoor verschuii? 
het maximum (Ihmax) van de golflengte transmissie curve. Door de translatie verandert vooral de 
power monitor stroom (I,,,). De locker moet zo worden gepositioneerd dat de IX op 55% van de 
maximale waarde ligt en dIA /dA < 0. De ratio X, = I,  ,/I,,, moet tussen 0.2 en 2 liggen. 

Omdat de lockeropstelling niet continu ter beschikking staat worden een aantal metingen 
uitgevoerd met verschillende diodelasers met bijbehorende filters. Aan de hand van deze 
gegevens wordt een optimalisatie algoritme ontwikkeld. De belangrijkste stappen van dit 
algoritme zijn: 
1. Bepalen van de x-positie waarbij de optimalisatie wordt uitgevoerd. 
2. Maken van een hoekscan. D.w.z. meten van Ih bij verschillende hoeken door een bereik 

stapsgewijs te doorlopen. 
3. Deze meetwaardes worden gefit aan een modelfunctie bestaande uit een gauss curve plus een 

offset. 
4. Uit deze fit wordt de hoek, waarbij Ih 55% van de Ihmax bedraagt, berekend en vervolgens 

ingesteld. 
5. Bij deze hoek worden In en I,, gemeten om XR te berekenen. 
6. Er wordt gecontroleerd of XR in het gewenste bereik ligt. Zo ja, dan is de optimalisatie 

voltooid. Zo nee, dan wordt de x-positie aangepast en het algoritme wordt vanaf stap 2 
opnieuw doorlopen. 

Het algoritme wordt getest door sixnulaties m.b.v. de meetgegevens en lijkt te voldoen. Bij testen 
aan de locker opstelling worden echter grote afwijkingen gevonden tussen de berekende Ix bij 
55% van de Ihmax en de gemeten waarde na instelling van de berekende hoek. Na analyse van de 
meetgegevens lijkt de reproduceerbaarheid van de x-positie niet goed genoeg te zijn. Het 
algoritme wordt uitgebreid met een correctie stap die met het verschil tussen berekende en 
gemeten waarde en de helling berekend uit de fit, een nieuwe hoek berekend en instelt. Het 
algoritme kan nu de optimalisatie uitvoeren. De gewenste specificatie van +I- 1p.A wordt echter 
niet gehaald, hiervoor is ook de fit te onnauwkeurig. Verder duurt de optimalisatie langer dan de 
gewenste 60 seconden. 

Het algoritme wordt op enkele punten aangepast. 
De hoekscan wordt vervangen door een hoeksweep. 1.p.v. telkens een hoek-positie in te 
nemen wordt de hoek met een constante snelheid doorlopen en met een vaste meetfrequentie 

III 
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wordt de I), gemeten. De hoeksweep is sneller dan de hoekscan en door de meetfiequentie 
hoog genoeg te kiezen kan de topwaarde nauwkeuriger bepaald worden. 
Het 55%-punt wordt niet in CCn keer ingesteld, maar er wordt iteratief naartoe geregeld. Het 
is hierbij van belang dat er van een kant naar het punt wordt toegeregeld en dat er niet 
voorbijgeschoten wordt. De gefitte modelfunctie wordt gebruikt om de eerste hoek-positie 

ket itera&-proces $e bcPaleii. DaaTrIa W3r& verschi! I;&? ger.=tea ea gz-~;snste Ih 
m.b.v. van de steilste helling, eveneens bepaald uit de fit, naar het punt toe geregeld. 

Na het aanpassen van het algoritrne wordt de gewenste nauwkeurigheid gehaald. 
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Door nieuwe toepassingen in de telecommunicatie worden steeds hogere eisen aan de golflengte 
stabiliteit van lasers gesteld. Bijvoorbeeld in dense wavelength division multiplexing (DWDM) 
transmissie netwerken is het noodzakelijk om de golflengtes van de verschillende kanaien strikt te 
scheiden. De golflengte van de halfgeleiderdiodelasers die hiervoor gebruikt worden hangt af van 
de lasertemperatuur: dk/dT=O.O9 n d C .  De laser golflengte kan dus geregeld worden door de 
temperatuur constant te hoiid~ii. Vooi ideke go!fier,gte bereiken is deze ~llethnde d t e r  niet 
toereikend. Een ander probleem is het verloop van de golflengte als de laserdiodes "ouder" 
worden. Om de golflengte stabiliteit van de lasers te vergroten, wordt gebruikt gemaakt van 
golflengte lockers. Dit zijn componenten die bestaan uit optische filters en een elektronisch 
circuit om de golflengte te meten en te regelen. Een nieuwe trend is deze componenten te 
integreren in de laserunits. 

1.1 CCM en JDS Uniphase 

CCM (Centrum voor Constructie en Mechatronica) te Nuenen is een onafhankelijk, particulier 
bedrijf dat werkzaarn is op het gebied van industride innovatie. Het ontwikkelt en bouwt 
machines en systemen voor klanten uit de industrie. Voor enkele grote klanten als ASML en OcE: 
is het werkzaam als co-developer. Ook worden er kleinere projecten voor uiteenlopende bedrijven 
uitgevoerd. CCM kreeg van JDS Uniphase de opdracht om een productiestap uit het productie 
proces voor lasermodules met een ge'integreerde golflengte locker te automatiseren. 
JDS Uniphase is een amerikaans bedrijf dat aan de Nasdaq National Market staat genoteerd onder 
de naam JSDU. JDS Uniphase is marktleider op het gebied van ontwikkeling, fabricage en 
distributie van geavanceerde fiber-optische producten voor de telecommunicatie- en kabel- 
industrie. Een van de producten die in Eindhoven worden geproduceerd zijn lasermodules met 
een ge'integreerde golflengte locker. 

1.2 Probleem stelling 

Om de golflengte van een diodelaser actief te stabiliseren is een signaal nodig dat varieert als de 
golflengte varieert. Zo'n signaal wordt verkregen als licht door een band-pass filter op een 
fotodiode valt. (Schematisch weergegeven in Figuur 1. la.) In Figuur 1. l b  zijn twee mogelijke 
curves van de stroom ( Ih )  door de fotodiode als functie van de golflengte te zien. Deze curves zijn 
gelijkvormig aan de spectrale transmissie van het filter. 
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Figuur 1.1: a) Tussen de fotodiode en het laserlicht is eenfilter geplaatst. b) De diode stroom hangt af van 
de gopengte (34) en de laser power (P). 

De stroom door de fotodiode hangt niet alleen af van de golflengte maar ook van het vermogen 
(P) van de laser. Bij verandering van het vermogen verschuift de hele curve: omhoog als het 
vermogen groter wordt en omlaag als het vermogen kleiner wordt. Wanneer alleen de 11 wordt 
gemeten kan men geen onderscheid maken tussen een verandering in de golflengte van het 
laserlicht of een verandering in het vermogen van de laser. Dit wordt opgelost door een tweede 
fotodiode zonder filter in het licht te plaatsen. (Zie Figuur 1.2a) De stroom door deze fotodiode 
(I,,,) hangt alleen af van de laser power. (Zie Figuur 1.2b.) De ratio van beide stromen, 
XR=I&,ow, levert een signaal dat alleen afhangt van de golflengte. 

Fotodiode 

7' 
a 

H 

tttt 
I 

Laserlicht A+ 

Figuur 1.2: a) Laserlicht valt direct op defitodiode. b) De diode stvoom hangt niet af van de golflengte (2) 
maar we1 van de laser power (P). 

De twee fotodiodes zijn bevestigd op een plaatje en moeten in het laserlicht geplaatst worden. Het 
plaatje met de twee diodes en het filter wordt golflengte locker genoemd. Aan de voorkant van de 
laser wordt het laserlicht met behulp van een lens in een glas fiber gekoppeld. De locker wordt 
geplaatst in het licht dat aan de achterkant uit de diode laser komt. Dit is schematisch 
weergegeven in Figuur 1.3. 
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Figuur 1.3:Schematische voorstelling van het laserdevice en het lockeqlaage. a) Zg aanzicht b) boven 
aanzicht. 

Door nauwkeurige instelling van de hoek tussen locker plaatje en de laser wordt ervoor gezorgd 
dat de n o ~ h d e  golflengte in het midden van de rechter flank komt te liggen. Zie Figuur 1.4. Bij 
kleine afwijkingen van de nominale golflengte is de ratio omgekeerd evenredig met de golflengte. 
Door integratie van dit signaal in een temperatuur control lus kan de golflengte actief 
gestabiliseerd worden. 

Figuur 1.4: De ratio XR als functie van de golflengte. De rechterflank kan in een bepaald bereik benaderd 
worden door een rechte lijn. 

De positionering van het lockerplaatje vindt plaats in de '610ckeropstelling". In deze opstelling 
wordt het IockerpIaatje achter de laserdiode geplaatstst, de juiste positie wordt handmatig ingesteld 
en vervolgens wordt het pIaatje aan de base-plate vastgelast. De opdracht is om een algoritme te 
ontwikkelen dat volautomatisch de optirnale positie van het lockerplaatje t.0.v. de laser bepaalt. 
De optimalisatie betreft een rotatie en een translatie. Bij de rotatie verandert vooral de intensiteit 
die op de diode achter het interferentie filter valt. Bij de translatie verandert vooral de intensiteit 
die op de fotodiode zonder filter valt. 

1.3 Plan van aanpak 

Het project wordt opgedeeld in drie fasen. 

Fase 1 : Detailplanning 
In deze fase worden gegevens verzameld over laserdiodes, filters en de lockeropstelling. Er wordt 
een programma van eisen opgesteld om zo tot een concept te komen. 

Fase 2: Simulatie 
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In deze fase worden de volgende activiteiten uitgevoerd: 

Maken van een zo realistisch mogelijke dataset, waarmee simulaties kunnen worden 
uitgevoerd. Of we1 m.b.v, de gegevens verzameld in fase 1 of door metingen aan de 
lockeropstelling. 
Bestuderen van software algoritmes en bepalen welk het meest geschikt is voor de 
opti~afis atk. 

* Schrijven van cle software routine en testen aan de hand van simulaties. 

Fase 3: Implementatie locker 
In deze fase wordt de ontwikkelde software geschikt gemaakt voor de locker. Er wordt 
praktijkervaring opgedaan met de algoritmes door verschillende laserdiodes te optirnaliseren. 
Hiervoor zal een locker uit de productielijn ter beschikking worden gesteld. Indien dit niet 
mogelijk is zal een proefopstelling worden gebouwd. In deze testperiode zullen de algoritmes 
worden aangepast aan eventueel voorkomende (prob1eem)situaties. Indien nodig zal ook de 
hardware worden aangepast. 

1.4 Overzicht verslag 

Dit verslag bezit in grote lijn dezelfde structuur als het plan van aanpak. 

In hoofdstuk 2 wordt de werking van de golflengte locker uitgelegd en beschreven wat de 
optimalisatie inhoudt. Ook zal worden geschetst hoe de optimalisatie met de lockeropstelling 
verloop t. 

In hoofdstuk 3 worden eerst de resultaten van de metingen getoond, die gedaan zijn om een beter 
beeld van de optirnalisatie te krijgen. Daarna worden de keuzes om tot een software algoritme te 
komen worden toegelicht. 

In hoofdstuk 4 worden de resultaten van de simulaties en testen van het algoritme in de praktijk 
besproken. Ook worden suggesties voor verbetering gegeven. 

Hoofdstuk 5 geeft een aantal conclusies en aanbevelingen. 

Verder zijn er twee Appendices. 
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2 THEBRIE EN OPSTELLING 

In dit hoofdstuk wordt eerst de werking van de golflengte locker beschreven. Daarna wordt het 
principe van de posiiionering uirgeiegd en beschreven hoe deze inet de hiiidige opsteEiig 
uitgevoerd wordt. 

2.1 Het lockerprincipe 

De gebtegreerde golflengte locker bestaat uit een band-pass filter en twee fotodiodes (zie Figuur 
1.3). De monitor stroom van de fotodiode zonder filter hangt alleen af van de output power van 
de laser en niet van de golflengte. Deze fotodiode doet dienst als power monitor. De monitor 
stroom van de fotodiode met filter is we1 afhankelijk van de laser golflengte. Deze curve heeft 
dezelfde vorm ais de goifiengte transElrssie carve van het interfereiitie filter. Een voorbeeld van 
de twee monitorstromen als functie van de golflengte is te zien in Figuur 2.1. 

monitor 
= power 
monitor 

1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 

Goiflengte [nm] 

Figuur 2.1: Spectrale respomie van depower monitor en de golfengte monitor, bij comtante outputpower 
van de laser. 

De stroom van de power monitor is evenredig met de laser output power, die van de golflengte 
monitor hangt af van de laser output power en van de golflengte. Met deze 2 stromen kan een 
foutsignaal als functie van de golflengte worden verkregen. Een schema van het elektronische 
circuit is in Figuur 2.2 te zien. Dit circuit bestaat uit een trans-impedantie filter voor beide 
fotodiodes, analoog-digitaal converters en een microprocessor. Na versterking van beide signalen 
wordt de ratio (XR=Pdh/PdpoW) berekend. Van dit signaal wordt een instelbare golflengte set 
spanning (Xs,) afgetrokken. Met de juiste instellingen genereert het circuit een nu1 signaal bij de 
gewenste referentie golflengte. 

De lasergolflengte wordt geregeld door de laser temperatuur: 
dil/dT = 0.09 nml°C 
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Door een temperatuur control circuit te gebruiken, dat locked op het nu1 signaal van het 
golflengte monitor circuit, wordt de gewenste golflengte actief gestabiliseerd. Door XSet of de 
versterking van een van beide fotodiode signalen te veranderen kan de golflengte waarbij de laser 
locked ingesteld worden. Het instelbereik wordt begrensd door de bandbreedte van het filter. 
T..,~~.. I U33bll het Q A  ", OL ,, on ,,, AIYb ?-+ 20 % t~a~s~l l iss ie  pmt te nemen is he% here& een kleine 2 nm (zie Figuur 

2.1). Om optimaal gebruik te kunnen maken van dit bereik moet het nominale werkingspunt, dat 
tijdens de productie vastgelegd wordt, nauwkeurig worden ingesteld. Hoe dit gebeurt wordt in de 
volgende paragraaf beschreven. 

R 

Figuur 2.2: Elektrisch circuit van de gopengte locker. 

2.2 De positionering 

De toegepaste band-pass filters bestaan uit een substraat met hierop meerdere dunne lagen 
dielektrisch materiaal. De filters werken volgens hetzelfde principe als de Fabry-Perot 
interferometer. In Figuur 2.3 is een schematische tekening van een Fabry-Perot interferometer te 
zien. 

Figuur 2.3: Werking van de Fabry-Perot interferometeteu 
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Het invallende licht wordt meerdere keren gereflecteerd tussen de spiegelde oppervlakken. Ieder 
doorgaande golflengte front heeft een even aantal reflecties ondergaan. Wanneer er geen fase 
verschil tussen de doorgaande golffronten bestaat, vormt de interferentie tussen deze golffronten 
een transmissie maximum. Dit treedt op wanneer het verschil in optische weglengte gelijk is aan 
een geheel aantal keren de golflengte. 

iii is een gehee! geta! (de d e ,  hier is z!!eer, de eerste erde VZE be!mg) ~7 t -JV - & - optische d&te 
(gelijk aan de brekingsindex (n) maal de dikte (d)), en 9 de hoek waaronder het licht invalt. De 
andere golflengtes worden door destructieve interferentie tot nu1 gereduceerd. Meer hierover en 
een afleiding van formule 2.2 is te vinden in [I]. 

Het eenvoudigste band-pass filter is een Fabry- Perot interferometer met een dunne laag 
dielektrisch materiaal met een optische dikte van de helft van de golflengte van de gewenste 
transmissie piek. De reflector bestaat uit meerdere iagen dielektriseii maieriaal, =et een reflectie 
piek bij de gewenste golflengte. Door meerdere filters op elkaar te deponeren worden de flanken 
van de transmissie curve steiler en de piek smaller. Voor deze complexere filters geldt nog steeds 
vergelijking 2.2. Door de hoek 9 te vergroten verschuift het golflengte maximum (L) naar 
kleinere golflengtes (zie Figuur 2.4). 

Figuur 2.4: Verschuiving van de goljlengte transmissie curve van het interferentiefilter bij verandering 
van de invalshoek van het laser licht. A,,,, wordt ingesteild door de laser temperatuur, door verandering 

van de hoek verandert de IA. 

Van dit effect wordt gebruik van gemaakt bij de positionering van de locker. M.b.v. de 
temperatuur wordt de nominale golflengte (k,,,,) ingesteld. Door het lockerplaatje t.0.v. de laser 
te draaien (Figuur 2.5) wordt de curve verschoven tot de waarde van de golflengte stroom 55% 
van de maximale waarde bedraagt. Dit punt wordt het gewenste d ~ - ~ u n t '  genoemd. Het punt 
moet worden ingesteld op de flank met negatieve helling dus bij de grootste hoek. Ook de ratio 
(XR) in dit punt moet binnen bepaalde grenzen liggen. Deze kan gevarieerd worden door de laser 
in x-richting t.0.v. het lockerplaatje te verschuiven. Beide monitoren worden in het gauss-profiel 
van de laser verplaatst. De golflengte monitor bevindt zich recht achter de laser. Bij een kleine 
stap in x-richting varieert de Ih bijna niet. De I,, is dus verantwoordelijk voor de verandering van 

Oorspronkelijk was het de bedoeling omIx op 50% van Ih,, in te stellen, het zogenaamde 3-dB punt. 

7 
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de ratio. Bij een grotere x wordt I,, kleiner en de ratio groter. Omdat bij een verschuiving in x- 
richting ook de hoek van inval van het filter verandert (laser mag als puntbron beschouwd 
worden) moet na de verplaatsing in x-richting het dB-punt opnieuw worden ingesteld. 

Laser .._ 

Figuur 2.5: Schematisch plaatje hoek en x-positie instelling. Door rotatie van het lockerplaatje om de y-as 
verandert vooral de gowengte monitorstroom. Bij translatie van het laserdevice in x-richting verandert 

vooral de power monitorstroom. 

2.3 Het locker-proses 

Het locker-proces kan worden opgedeeld in 4 stappen: 

1) Inbouwen 
In Figuur 2.6 is een schematische tekening van de locker opstelling te zien. Allereerst wordt het 
lockerplaatje met het juiste filter voor het kanaalnummer van de laser gekozen. Er zijn 14 
verschillende filters waar 3 of 4 kanaalnumrners bijhoren. In appendix A is een overzicht van de 
verschillende kanaalnummers met bijbehorende filters te zien. Het lockerplaatje wordt 
vastgeklemd, vervolgens de baseplate van de laser. Deze worden achter elkaar geplaatst door de 
arm met het lockerplaatje te laten zakken. De hoek van het lockerplaatje t.0.v. de laser wordt 
ingesteld m.b.v. een Newport actuator (zie Figui 

4 b) 
Figuur 2.6: Schematisch zij- (a) en boven aanzicht (5) van de lockeropstelling. 



Centrum voor Optimalisatie Locker 
Constructie en 
Mechatronica 

Figuur 2.7: Newport 850G Series closed-loop Precision Actuator. 

De punt kan een positie tussen 0 en 50 rnrn innemen. Deze translatie (zie Figuur 2.6 as 1) wordt 
m.b.v. een arm met een scharnierpunt omgezet in een rotatie. Wanneer de actuator zich in de 
aanslag bevindt (as 1=0 mm) is de hoek 8 ongeveer gelfjk aan 12 graden. Bij verhoging van de 
positie van as 1 wordt de hoek kleiner en kan zelfs negatief worden. Omdat het draaipunt niet 
precies bekend is en het filter niet altijd even recht voor de fotodiode staat, is het lastig de afstand 
om te rekenen naar de invalshoek 8. De verandering van de hoek zal daarom aangegeven worden 
als de positie van as 1 (hoek-effect) in millimeters. De x-positie wordt ingesteld door een tweede 
Newport actuator (as 2). De slede met de laser wordt t.0.v. het lockerplaatje verplaatst. 

2) Initialisatie 
In deze stap worden het verrnogen en de golflengte (Lo,) van de laserdiode ingesteld. Het 
vermogen hangt af van de stroom door de laser. Deze wordt d.m.v. een Laser Driver ingesteld. De 
golflengte wordt ingesteld door te temperatuur te regelen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van 
een Newport model 3 150 temperature controller. Met een Agilent 8163A Lightwave Multimeter 
wordt de golflengte gemeten. 

3) Optimalisatie 
Door meting van de golflengte monitor stroom Ih bij verandering van de hoek wordt eerst het 
maximum gezocht en vervolgens het dB-punt. In dit dB-punt wordt gecontroleerd of de ratio 
binnen de gewenste grenzen ligt. Zoniet dan wordt x gecorrigeerd en het dB-punt opnieuw 
gezocht. De microspindels waarmee de hoek en x-positie met de hand worden ingesteld worden 
vervangen door Newport 850G Series closed-loop Precision Actuators. Deze worden aangestuurd 
m.b.v. een Newport ESP300 Motion Controller/Driver. 

4) Controle en fixatie 
Door een temperatuur sweep wordt gecontroleerd of het dB-punt op de juiste flank ingesteld is. 
Als dit klopt wordt er gelast. Door krimp verandert de positie van lockerplaatje t.0.v. de laser na 
het lassen. Daarom wordt nog een keer gecontroleerd of het regel-punt nog binnen de gewenste 
grenzen ligt. Ook wordt gecontroleerd of de locker we1 goed vast zit. Zo niet, dan moet de 
optimalisatie opnieuw uitgevoerd worden. (Mocht het lockerplaatje beschadigd zijn dan wordt 
alIeen het filter voor hergebruik verwijderd.) 
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Het software algoritme moet de optimalisatie (dus alleen stap 3) van de locker volautomatisch 
uitvoeren. Verder moet het naadloos aansluiten in de software die de overige stappen uitvoert. 

2.4 Procesparameters en Specificaties 

De voor de optimalisatie belangrijke procesparameters shan in de Tabel 2.1. In het maximum en 
het dB-punt moeten de monitorstromen binnen een gewenst berelk liggen. Ditzelfde geldt voor de 
r~tio.  Het gewenste dB punt is 0.55*Ihmax. Na het lassen moet IxdB tussen 0.4* Ihmax en 0.7* 
Ihmax liggen. De gewenste nauwkeurigheid voor het lassen (d.w.2. na de optimalisatie) zal later 
worden aangegeven. De nauwkeurigheid van de x-positie wordt bepaald door de ratio. 

I I Eenheid I Min. I Max. 1 
I Stroom Golflente Monitor (Lmax) I UA 1 30 1 700 1 

Halve Stroom Power Monitor &,dB) 1 PA 1 30 1 950 1 I Verhouding tussen Golflengte en Power I - 1 0.2 1 2 1 

,.. , 3 .  

Halve Stroom Golflengte Monitor (IxdB) / PA / 15 
Stroom Power Monitor (I,,max) 1 UA 130 

I Monitor 
1 Regelpunt bij 3dB 

I I I 
1 0.4 1 0.7 1 I 

350 
950 

TabeZ 2.1: Pvocesparameters van het lockerpvoces 

De optimalisatie mag maximaal60 seconde duren. Verder moet de software flexibel zijn. D.w.z. 
dat de procesparameters en gewenste nauwkeurigheden eventueel aangepast kunnen worden in 
de software. 
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3 HET SOFTWARE ALGORITME 

In dit hoofdstuk wordt geschetst welke keuzes zijn gemaakt voor het software algoritme. Het 
uitgangspunt is om zo snel mogelijk een werkend software algoritme te schrijven en dat door 
testen aan de lockeropstelling a m  te passen en verder te optimagseren. 

Om een beter beeld van de optimalisatie te krijgen zijn metingen verricht aan een lockeropstelling 
uit de productielijn. Hiemoor is een meetprogramma geschreven dat de Newport actuatoren 
aanstuurt en beide monitor stromen uitleest. Voor de x-positie en de hoek kan een begin- en 
eindwaarde en het aantal stappen worden aangegeven. M.b.v. dit programma zijn voor 
verschillende diodes met bijbehorende filters de Ih en I,, bij de gewenste posities gemeten. 
Hieronder (Figuur 3.1 en Figuur 3.2) zijn twee metingen van 11 voor twee verschillende 
kanaalnummers te zien. 

r 
Lambda Monitor 

@ 6.OE-5-7.OE-5 

Ki 5.OE-5-6.OE-5 

B 4.OE-5-5.OE-5 

3.OE-5-4.OE-5 

0 2.OE-5-3.OE-5 

7.OE-5-2.OE-5 

hoekeffect 

Imml 
. .. 

x-positie [mm] 

Figuur 3.1: In als functie van de hoek en de x-positie 
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1 Lambda monitor 

" x-positie [mm] 
' 

Figuur 3.2: 4 als functie van de hoek en de x-positie 

De opstelling is zo gebouwd dat de hoek bij een positie van as 1 van nu1 millimeter ongeveer 12 
graden bedraagt en dan aheemt en zelfs negatief kan worden. Het dB-punt moet dus bij de 
grootste hoek d.w.z. de kleinste positie van as 1 ingesteld worden. In de plaatjes is dit links van 
het maximum. In de grafiek van Figuur 3.2 is nog een tweede piek te onderscheiden. Deze is als 
volgt te verklaren: Voor dit kanaalnummer komt de top (L,) bij een kleine hoek overeen met de 
goIfIengte van de laser (Lo,). Voor het filter maakt het niet uit of de hoek 8 positief of negatief 
is. Bij de negatieve hoek met dezelfde grootte wordt een tweede maximum gemeten. De waarde 
van dit maximum is lager omdat de golflengte monitor verder van de laser venvijderd is. 

De waarde van I,, is proportioneel met de lichtintensiteit. In Figuur 3.3 zien we een stuk van het 
gauss-profiel. De waarde van I,, varieert ook een beetje met de hoek. Door het lockerplaatje te 
draaien verandert ook de afstand in z-richting van de power monitor tot de laser. 
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Power monitor 

; 5 ? "  " 
x-positie [mm] - w 

.7 

Figuur 3.3: 1,,, ah  functie van de hoek en de x-positie. 

3.2 Methodes 
Voor het software algoritme en de simulaties wordt gebruik gemaakt van enkele standaard 
algoritrnes. De relevante algoritmes worden hier kort toegelicht. Uitgebreidere omschrijvingen en 
wiskundige achtergronden zijn te vinden in [2]. 

3.2.1 lnterpolatie 
Als functie waardes van een functie f(x) bij een aantal punten x1<x2< ... <xN bekend zijn en de 
analytische uitdrukking voor f(x) is onbekend, kan door interpolatie de waarde f(x) op een 
willekeurig tussenliggend punt bepaald worden. Bij interpolatie worden de punten tussen de 
bekende punten benaderd door een geschikte functie. Hiervoor worden vaak polynomen gebruikt. 
Lokale interpolatie met een paar punten die in de buurt liggen garandeert niet dat de 
ge'interpoleerde waardes f(x) een continue eerste of hogere orde afgeleide bezitten. Daarom wordt 
meestal gebruikgemaakt van een cubic-spline functie. Een spline is een polynoom tussen elk paar 
naast elkaar liggende punten met niet lokale coefficienten die globale gladheid tot in de tweede 
orde garanderen. 

3.2.2 Minimalisatie of maximalisatie 

Gegeven is een functie f die afhangt van 6Cn of meerdere onafhankelijke variabelen. Gezocht 
worden de waardes van de variabelen waarbij f maximaal of minimaal wordt. Daarbij is het de 
bedoeling het aantal keren dat f bepaald wordt zo klein mogelijk te houden. 
In 6Cn dimensie weten we dat een functie een minimum bezit in het interval (a,c) als er een punt b 
bekend is met a<b<c en f(b) kleiner clan zowel f(a) als f(c). Er wordt een nieuw punt x gezocht 
tussen a en b of tussen b en c. In het laatste geval wordt het nieuwe triplet (a,b,x) als f(b)<f(x) en 
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(b,x,c) als f(b)>f(x). Het middelste punt is het best gevonden minimum tot nu toe. Dit proces 
wordt herhaald tot de grootte van het interval klein genoeg is. 

3.2.3 Fit 
Gegeven zijn een aantal meetpunten en we willen deze data fitten aan een "modelfunctie" met 

IJ v i i u ~ u ~ e l u  iu uaia piten (x,,j.;) fitten a m  een variabeie parameters a, j=i, ..., M. We willen G"----"- '" "T "-+- 

modelfunctie met M variabele parameters. De modelfunctie voorspelt een relatie tussen de 
meetpunten en de parameters: 

De parameters aj worden gevonden door minimalisatie van "chi-square": 

3.3 Keuzes 

Het optimalisatie algoritme bestaat uit drie belangrijke stappen: 
Zoeken naar het maximum 
Instellen dB-punt 
Controleren of ratio binnen gewenst bereik ligt en zoniet verplaatsing in x-richting 

Voor het bepalen van het maximum kan een maximalisatie algoritme of een fit gebruikt worden. 

Maximalisatie algoritme 
Instellen van de x-positie. Zoeken naar maximum door een rnaximalisatie algoritme te gebmiken. 
Als functie waardes worden steeds de meetwaardes 12 bij de opgelegde hoek genomen. 

Voordelen: 
Er is geen verdere informatie over het verloop van de curve nodig, omdat er geen 
modelfunctie nodig is. 
Iimax is een gemeten waarde en geen benadering. 

Nadelen: 
Er moet een bereik aangegeven worden waarin het gezochte maximum ligt (zie paragraaf 
3.2.2 ). Wanneer er een tweede top is zoals in Figuur 3.2 is dit lastig. Wanneer beide toppen 
in het bereik liggen is niet bekend weke van beide gevonden is. 
Er zijn relatief veel meetpunten nodig en meten kost tijd. 
Het algoritme levert geen extra informatie over het verloop van de curve. Dat betekent dat 
alleen de waarde van IhdB berekend kan worden en niet de bijbehorende hoek. 
Gevoelig voor meetruis zeker wanneer in de buurt van het maximum wordt gemeten. 

Fit 
Instellen van de x-positie, maken van een hoek scan d.w.z. tussen een begin hoek en een eindhoek 
in stappen van gelijke grootte meten van Ia. Deze meetwaardes fitten aan een modelfunctie en 
hiermee I~max en 1&3 berekenen. 
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Voordelen: 
= Er zijn minder meetpunten nodig 
= Uit fit kan niet alleen het maximum bepaald worden maar ook de ligging van het &-punt 

Meelmis wordt weggemiddeld 

?Tadelen: 
Modelfunctie nodig 
Maximum uit de fit blijft een benadering, er moet gecontroleerd worden of de meetwaardes 
inderdaad overeenkomen met de gevonden functie. 

Meten kost relatief veel tijd. Het is dus zinvol zo min mogelijk te meten en zoveel mogelijk te 
berekenen. Als een maximalisatie algoritme wordt gebruikt moet het dB-punt door extra 
metingen gevonden worden. Bij een fit kan de hoek van het dB-punt berekend worden. Daarom is 
er voor gekozen een fit voor de optimalisatie software te gebruiken. 
Er zullen nog een aantal keuzes gemaakt moeten worden. In de volgende paragrafen zal een 
antwoord gegeven worden op de volgende vragen: 

Bij welke x-positie wordt de hoek scan gemaakt? 
Welke modelfunctie is geschikt? 
Hoeveel meetpunten zijn er nodig? 
Hoe wordt, indien nodig, de x-positie gecorrigeerd? 

3.3.1 x-positie 

Om te bepalen bij welke x-positie de hoekscan gemaakt moet worden zijn de meetgegevens van 
de metingen, beschreven in Paragraaf 3.1, bestudeerd. In Figuur 3.4 is het bovenaanzicht van 
Figuur 3.1 te zien. 

Stroom Golflengte Monitor [A] 

. acngcxg ;; 8 k 
hoe k-effect [mm] 

Figuur 3.4: Bovenaanzicht In als functie van hoek en x-positie. 
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Stroom Lambda Monitor [A] 

cocngnl$&~~ 

hoe k-effect [mm] 

! I 

Figuuv 3.5: Bovenaanzicht 4 alsfinctie van hoek en x-positie 

Een hoekscan waarmee het maximum en het dB-punt bepaald kunnen worden is alleen mogelijk 
als de x-positie tussen 15.2 en 15.8 mm ligt. Bij de locker te zien in Figuur 3.5 moet x kleiner dan 
15.4 mm zijn de ondergrens is helaas niet af te lezen uit de grafiek.Uit vergelijk van de 
verschillende metingen blijkt dat het zinvol is een x-positie tussen 14 en 16 mm te kiezen. Maar 
er kan geen waarde gekozen worden waarbij voor alle kanalen met zekerheid de optirnalisatie 
voltooid kan worden. Indien na de hoekscan blijkt dat de x-positie niet juist was moet bij een 
nieuwe x-positie de hoekscan opnieuw worden uitgevoerd. Dit kost relatief veel tijd en daarom 
werd een manier gezocht om iedere optimalisatie te beginnen met het bepalen van de optirnale x- 
positie. 

Door bij een hoek-effect van bijvoorbeeld 16 mm de x-positie te kiezen waarbij 11 maxirnaal is 
omvat een hoekscan van 4 tot 28 rnm zowel het maximum als het dB-punt. Het optimalisatie 
algoritme wordt daarom gestart met een x-scan: bij een hoek-effect van 16 mm wordt bij x- 
posities tussen 14 en 16 rnm in stappen van 0.1 mm de I& gemeten. De x-positie waarbij de 
grootste I& gemeten werd, wordt ingesteld en hierbij wordt de hoek-scan uitgevoerd. 

Venvacht wordt dat door te beginnen met de x-scan het overbodig wordt de x-positie na de 
hoekscan aan te passen. De tijd die de x-scan kost, wordt dus teruggewonnen als er minder vaak 
een nieuwe hoekscan moet worden uitgevoerd. 

3.3.2 Modelfunctie 

Om een modelfunctie te kiezen zijn meerdere hoekscans gemaakt. In Figuur 3.6 is er CCn te zien. 
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Hoekscan 

1-Fit 

0 5 10 15 20 25 30 

hoek-effect [mm] 
I 

Figuur 3.6: Meetwaardes hoehcan en jt. 

Door de meetwaardes kan een gauss-curve getrokken worden. Omdat de meeste filters over het 
hele bereik een beetje licht doorlaten is het beter een gauss+offset als modelfunctie te nemen. 
De modelfunctie ziet er dus als volgt uit: 

Om een goede fit te kunnen maken moeten de waardes van de parameters a1 ...a4 voorspelt 
worden. 
al: De waarde van de offset, hiervoor wordt als schatting de eerste meetwaarde ingevuld. 
a2: De topwaarde, hiervoor wordt de grootste gemeten Ih min de eerste meetwaarde genomen. 
a3: De hoek in mrn waarbij de grootste Ih gemeten is. 
q: De halfwaarde, hier ongeveer 5 mm. 

De doorgetrokken lijn in Figuur 3.6 is de fit. D.w.z. de functie (3.3) waarbij voor a1 ...a de 
waardes die m.b.v. het fit-algoritme zijn gevonden ingevuld zijn. 

3.3.3 Aantal meetpunten 
De stapgrootte voor de metingen uit paragraaf 3.1 was Imm. Voor de hoek scan zullen ook 
stappen van Imm genomen worden. Als meerdere optimalisaties zijn uitgevoerd kan deze 
stapgrootte nog aangepast worden. 
In Figuur 3.6 is het hele bereik tussen 4 en 28 gescand. We zijn echter alleen ge'interesseerd in de 
waarde van het maximum en de waarde en ligging van het dB-punt. Ook wanneer er een tweede 
top optreedt Figuur 3.2) is het niet zinvol het hele bereik te scannen en zeker fout om alle 
meetwaardes voor de fit te gebruiken. Voor de fit kan het beste tot en met 1 punt na het maximum 
worden gebruikt. Om zeker te weten dat het maximum gemeten is zal de scan nog drie punten na 
het maximum meten en dan stoppen. 

3.3.4 Correctie x-positie 
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Als het dB-punt ingesteld is moet gecontroleerd worden of de ratio binnen het gewenst bereik 
ligt. Is de ratio te klein dan moet de x-positie groter worden en als de ratio te groot is kleiner. In 
de praktijk komt het niet zo heel vaak voor dat een stap in x-richting nodig is. Als er verschoven 
moet worden gaat het om tiende van millimeters. Wij kozen voor een stap van 0.2 rnm en 
eventueel een stap terug van 0.1 mm. Na verandering van de x-positie moet opnieuw het 
m 2 x i ~ - ~ & ~ ~  en bet &-pEEt u~7nrht  wnrden. ad------ '' -- - 

3.4 Samenvatting 

Dit zijn de belangrijkste stappen van het algoritme: 
= Scan x tussen 14 en 16mm in stappen van O.lmm bij een hoek van 16 rnrn. Bepaal bij welke x- 

positie de grootste Ih gemeten is en stel deze positie in. 
Scan de hoek, begin op 4mrn met stappen van lmm en stop drie punten na het maximum. 
Neem de waardes tot en met 1 na het maximum en fit hieraan de modelfunctie gauss+offset. 
Bereker, uit de f t de hoek van he!: dB-plant. 
Meet bij deze hoek IhdB en &,dB en bereken de ratio. 
Controleer of de ratio in het gewenste bereik ligt. Zo ja, lassen. Zo nee, zet stap in x-richting 
en ga terug naar 2. 

In Figuur 3.7 is een eenvoudige flowchart van het algoritrne te zien. De controles van de 
procesparameters zijn hier niet aangegeven. Een volledige beschrijving van alle stappen en een 
uitgebreide beschrijving is te vinden in Appendix B. 
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bepalen x-pos waarbij Idx) 
rnaxirnaal r' I stepx/2 

I scan hoek bij x-pos / 

'1 gauss + offset 

bepalen Imax  en berekenen 
dB-punt en bijbehorende hoek 

rneten l d B  en IpovxlB 
op berekende hoekdB 

ratio te klein 

verlaag x-pos met stepx ---- 

optimalisatie voltooid h 
Figuur 3.7: Flowchart optimalisatie algoritme. 
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4 SIMULATIES EN TESTEN 

4.5 Sirnulaties 
Het software algoritrne wordt eerst getest door een sirnulatie. Hiervoor wordt gebruik gemaakt 
van de metingen beschreven in paragraaf 3.1. Met behulp van een interpolatie algoritme is een 
functie gesclnreven die ook waardes op de tilssen Eggende punten geeft. Deze waardes worden 
gebruikt i.p.v. de meetwaardes die bij optimalisatie op de lockeropstelling gemeten worden. De 
resultaten zijn te zien in Tabel 4.1. Geen enkele keer was een correctie van de x-positie nodig. De 
afwijking van Ixmax uit fit en meting is maximaal2.8% die van IxdB 3.9%. 

Bij de volgende sirnulatie is geen x-scan uitgevoerd maar een vaste x-positie ingesteld. 
In Figuur 4.1 is de voor verschillende x-posities de hoek waarbij het maximum en de hoek 
waarbij het dB-punt gevonden is ingetekend. Door deze punten kan een rechte lijn getekend 
worden. Voor het maximum is de richtingscoefficient -32.9 en -32.0 voor het dB-punt. De 
andere richtingscoefficienten liggen tussen de -30.6 en -33.4. Als de toleranties voor de filters 
enger worden is het misschien mogelijk bij een correctiestap in x-richting de hoek meteen mee te 
corrigeren. 

Ixmax Ixmax Ratio ( / 1 fit / 6cgemeten7y / 2: 1 'iZeten99 1 1 

I Positie maximum en dB-punt 

14.8 15 15.2 15.4 15.6 15.8 

x-positie [mm] 

1 I Fmm1 I [FA] [PA] 
I 1 15.4 1 181.0 180 

Figuur 4.1: Hoek bij Inmm en IndB voor 4 verschillende x-posities. 

[PA] 
99.6 
57.4 
68.0 

2 
3 

Figuur 4.2 toont de monitor stromen Ix en I,, die op de posities van de dB-punten in Figuur 4.1 
gemeten zijn. We zien inderdaad dat de IxdB veel minder varieert dan de IpowdB. In Figuur 4.3 is 
tenslotte de ratio voor deze punten te zien. De ratio ligt tussen de 0.4 en 0.85. Deze waardes 
liggen allemaal binnen de gewenste range (0.24atioS2.0). Door een andere x-positie te kiezen 

[FA] 
103.7 - 0.77 
57.0 0.24 
70.1 

pp 

35.0 
172.2 

4 
5 

15.0 
15.4 --- 
15.6 
15.6 

104.3 
123.7 

101.9 
120.5 

62.0 
315.3 

61.8 
306.8 

34.1 
173.4 
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kan de ratio dus maxirnaal0.45 vargren. Voor andere laserdiodes is de waarde van de ratio 
anders maar de grootte van het variatiebereik is steeds 0.4 tot 0.5. De gewenste range voor de 
ratio kan dus niet willekeurie verkleind worden. 

I Monitorstromen in dB-punt 

14.8 15 15.2 15.4 15.6 15.8 

x-positie [mm] 

Figuur 4.2: IAdB en I,JB gemeten in de dB-punten van Figuur 4.1. 

Ratio 

14.8 15 15.2 15.4 15.6 15.8 

x-positie [mm] 

Figuur 4.3: Ratio in de dB-punten van Figuur 4.1 

4.2 Testen a m  de opste!ling 
De software is ge'installeerd op een locker opstelling in de productielijn. Er zijn meerdere 
optimalisaties verricht. De resultaten van optimalisaties van lasers met verschillende 
kanaalnummers zijn in Tabel 4.2 te zien. 

I x-pos I Imax I I~max 1 Imax ( IndB 1 I d 3  / Ratio I 
I I I scanhoek I fit I gemeten I fit I gemeten I I 



Centrum voor 
Constructie en Optimalisatie Locker 

Mechatronica 

De uit de x-scan bepaalde x-posities liggen tussen 15.5 en 15.8. Ook bij a1 deze optimalisaties 
was geen correctie van de x-positie nodig. De waarde voor Ixrnax gevonden uit de fit ligt een paar 
keer duidelijk te hoog (1,3,7). De ter controle gemeten waardes voor Ilmax zijn vaak te laag. Bij 
4 en 5 komt de berekende IadB goed overeen met de gemeten waarde. De andere keren is het 
verschil heel groot. Bij 7 zelfs 25%. Om een beter beeid te hijgen zijn hieronaer voor 
optimalisatie 5 en 7 de waardes van Ih voor de hoekscan de fit en de gemeten waardes I m a x  en 
IxdB in een grafiek getekend. In de optimalisatie van Figuur 4.4 is de fit goed en ook de 
nagemeten waardes kcmen geed overeen. Veer Figuur 4.5 ligt de topwaarde uit de fit te h o g .  
Het verloop van de hoekscan bezit een steilere flank met een relatief breed maximum. De 
modefinctie gauss + offset past hier niet zo goed. In dit geval is de maximale waarde uit de 
hoekscan een realistischere waarde voor Ixmax. Ook ligt de gemeten waardes van Ihmax en IkdB 
beduidend lager dan venvacht. De gemeten IhdB ligt bij bijna alle optirnalisaties onder de 
venvachte waarde. Bij terugkeren naar de hoek waar het maximum of het dB-punt volgens de 
berekening ligt wordt dus niet dezelfde hoek tussen laser en lockerplaatje ingesteld als tijdens de 
hoekscan. Door wrijving en speiing in de iagering van de Iockeropsteiling voigt het iockerpiaatje 
de beweging van de arm niet direct. 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 

hoek-effect [mm] 

scanhoek 

f i t  
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Figuur 4.4: Hoekscan, fit en ter controle gemeten waavdes IAmax en IAdB. 
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Figuuv #S:Hoehcan,$t en ter controle gemeten waavdes Iamax en IadB. 

Om de optimalisatie te verbeteren wordt de software uitgebreid met een correctie slag. M.b.v. de 
helling berekend uit de fit en het verschil tussen IndB uit de meting en de fit wordt een nieuwe 
hoek berekend en vervolgens ingesteld. Dit aangepaste algoritme is ook op de lockeropstelling uit 
de productielijn getest. In Figuur 4.6 is het verschil van IndB uit de fit met de IndB gemeten voor 
en na de correctieslag te zien. Zonder correctieslag is het grootste verschil-37.8 PA, na de 
correctie slag nog maar +4.4 PA. Over het algemeen is de IhdB voor de correctieslag te laag en na 
de correctieslag iets te hoog. 

correctie slag 

IdB fit [uA] 

Figuur 4.6: IadB(gemeten)- IdBUit), voor en na de co..rectie slag. 
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4.3 Resultaten en suggesties voor verbetering 
Het software algoritme kan het dB-punt instellen. De afwijking is maximaal7%. Na het lassen 
moet het IxdB tussen 0.4* Iamax en 0.7* Ixmax liggen. De verschuiving door het lassen is echter 
zo groot dat een afwijking van 7% te groot is. Met de hand kan het dB-punt tot op 1 pA 
nauwkeurig worden ingesteld. Uniphase wil dat het software algoritme deze nauwkeurigheid ook 

man me: haait. De oprimaiisa~ie eijd bedraagr nu 69 seconden zonder coirectie siag en 74 seco- "- 
correctie slag. Zoals reeds aangegeven in de eerdere specificaties mag de optimalisatie maxirnaal 
60 seconden duren. 

4.3.1 Verbeteren nauwkeurigheid 
Als het tot op 1 pA moet worden ingesteld zal ook de nauwkeurigheid van de bepaling van het 
Imax omhoog moeten. In paragraaf 4.2 zagen we a1 dat bij grote afwijking tussen fit en meting 
beter is de Ixmax(scan, meting) te nemen dan de Ihmax(fit). Mocht de bepaling van Ixmax dan 
nog niet nauwkeurig genoeg zijn dan kunnen de volgende aanpassingen overwogen worden: 

Kieinere stappen scanhoek oftweede fijnere scan in de buurt van het maximum. Ais de 
stappen heel klein genomen worden kan misschien de hoogst gemeten waarde als Ixmax 
genomen worden. 
Aanpassen fitfunctie. De verschillende filters hebben verschillende doorlaat karakteristieken. 
Met behulp van deze zouden verschillende fitfuncties voor de verschillende filters kunnen 
worden gevonden. 
Kiezen ander algoritme om Ixmax uit de meetwaardes te bepalen. (Alleen de "buurtpunten" 
van het maximum gebruiken.) 

De onnauwkeurigheid bij het instellen van het dB-punt ligt gedeeltelijk aan de onnauwkeurigheid 
van de fit maar voornamelijk aan de slip stick. 

Mogelijke aanpassingen om dB-punt nauwkeuriger in te stellen: 
Rekeninghoudend met het hysterese effect van de actuatoren te wordt de instelling van het 
maximum en het dB-punt vanuit de oorsprong uitgevoerd. Op dit moment geldt hetzelfde voor 
de correctie slag. Het is echter beter meteen vanuit de ingestelde hoek de stap naar de nieuwe 
berekende hoek te maken. 
Niet proberen in een keer het dB-punt in te stellen maar er iteratief naar toe regelen, 
bijvoorbeeld in stappen van 80%. In Figuur 4.7 is het principe schematisch weergegeven. 
Allereerst wordt m.b.v. de fit (rode lijn) de IxdB berekend (punt 1) en vervolgens de hoek 
waarbij Ix 80% van IhdB bedraagt (punt 2). Deze hoek wordt ingesteld (punt 2) en m.b.v. de 
helling in punt 2, berekend uit de fit, wordt de nieuwe hoek van het dB-punt berekend (punt 
4). Vervolgens wordt een stap die 80% van het verschil overbrugd berekend (punt 5) en 
vervolgens ingesteld (punt 6). Vanuit dit punt wordt weer m.b.v. de helling de nieuwe hoek 
van het dB-punt berekend en weer 80% overbrugd. Dit wordt herhaald totdat het gewenste 
IxdB waarde bereikt is. 
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Figuur 4.7: Schernatische weergave 80% regel. 

4.3.2 Verlagen cyclustijd 
Het algoritme kan op een aantal punten versneld worden: 

Verkleinen x-scan bereik. De x-posities die bij de hier uitgevoerde optimalisaties lagen tussen 
de 15.3 en 16.0 mm. De x-scan wordt nu van 14 naar 16 mm uitgevoerd, tenvijl van 15 naar 
16 mrn voldoende is. De venvachte tijdswinst bedraagt ongeveer 5 seconde. 
De motor beweegt nu met 3 mm per seconde. Ook is er nog niet onderzocht of de versnelling 
aangepast kan worden. Het opvoeren van de snelheid van 3 naar 6 d s  neemt de optimalisatie 
tijd ongeveer 5 seconde af. 
Nu wordt bij eke  meting zowel de golflengte als de power monitor stroom gemeten. De 
power monitor stroom hoeft alleen in het maximum en in het dB-punt bekend te zijn. 
Tijdswinst ongeveer 2 seconde. 
Door meting tijdens het lopen van de motor i.p.v. telkens een stap te zetten zou de hoekscan 
sneller kunnen. Begin en eindpositie, snelheid en meetfi-equentie zijn bekend, dus kan in 
principe aan iedere meting een positie gekoppeld worden. Er zijn twee mogelijkheden er kan 
tijdens het bewegen telkens een meetwaarde "gevraagd" worden of er wordt een groot aantal 
meetwaardes opgeslagen in de buffer en na de beweging opgevraagd. Voor de hoekscan lijkt 
de laatste mogelijkheid het beste. Er hnnen  meer meetwaardes in een kortere tijd worden 
opgenomen. Als de meetfrequentie hoog genoeg is kan de grootste meetwaarde als Imax  
genomen worden. Van de eerste mogelijkheid kan gebruik gemaakt worden om het dB-punt in 
te stellen. Door de meetwaardes te vergelijken met de waardes uit de hoeksweep wordt steeds 
langzamer naar het dB-punt toe bewogen. 

4.3.3 Keuze aanpassing software algoritme 

Na overleg met Uniphase worden de volgende keuzes gemaakt: 

Aan de xscan zal voorlopig niets veranderd worden. Het bereik van de xscan en het aantal 
meetpunten is instelbaar in de software en kan indien gewenst aangepast worden. 
De hoekscan zal vervangen worden door een hoeksweep waarbij de gemeten waardes 
gebufferd worden. Hierbij moet de meetfrequentie hoog genoeg gekozen worden, zodat voor 
Ihmax de hoogste meetwaarde genomen kan worden. Wanneer de meetfrequentie te hoog 
gekozen worden de metingen onnauwkeurigheid door ruis vanwege kleine integratie tijd van 
de Keithleys. 
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Voor het instellen van het dB-punt zal de 80% regel worden toegepast, het percentage zal na 
metingen eventueel aangepast kunnen worden. De fit zal alleen nog worden gebruikt om het 
eerste punt en de helling in het interatie proces voor de instelling van het dB-punt te 
berekenen. 

verwacfit wordt dat =et deze ampsingen de gewenste nauwkeurigheid binnen de tijd gehaald 
kan worden. 

4.4 Aanpassingen software aigoritme 

De aanpassingen en de daarvoor benodigde metingen werden uitgevoerd door Jos Hermans. Voor 
de volledigheid worden ze hier kort beschreven. 

4.4.1 Hoeksweep 

Zoals reeds in paragraaf 4.3.3. beschreven wordt de hoekscan vervangen door een hoeksweep. 
De hoekscan wordt drie punten na het maximum afgebroken. Bij de hoeksweep is dit niet 
mogelijk omdat de waardes gebufferd worden en pas aan het eind van de sweep gelezen worden. 
Het is daarom zinvol het sweepbereik te verkleinen, en niet eke  keer de hele rechterflank te 
meten. De Ihrnax wordt altijd bij een hoek kleiner dan 19 mm gevonden. Voor het sweepbereik 
wordt dan ook 6 tot 19 mm gekozen. 

Verder moet een snelheid en een meetfrequentie gekozen worden. Voor de snelheid wordt 3 d s  
genomen, omdat bij hogere snelheden de reproduceerbaarheid aanzienlijk afneemt. Bij deze 
snelheden is de optimalisatie met verschillende frequenties uit gevoerd. Een meetfrequentie van 
0.7 levert het beste resultaat op. @it komt overeen met 164 meetwaardes tussen 6 en 19 rnm.) 

4.4.2 Instellen dB-punt 

Het is van belang dat van een kant naar het dB-punt wordt toegelopen. Nu liggen de gemeten Ih 
waardes telkens onder de verwachte waardes. Dit ligt hoogst waarschijnlijk aan de wrijving in de 
lagering. Ook als dit probleem is opgelost moet het algoritme blijven werken. D.w.z. dat de 
gewenste waarde niet voorbijgeschoten wordt. Daarom wordt na de hoeksweep een keer de steilst 
mogelijke helling van de curve bepaald en deze wordt voor iedere iteratie stap gebruikt. 

Door metingen aan de lockeropstelling blijkt dat bij een percentage van 80 % te ver aan het dB- 
punt voorbij gaat. Bij een percentage van 30% werkt het algoritme en zijn maar 2 extra stappen 
nodig. 

Na deze aanpassingen voldoet het algoritme aan de specificaties. 
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5 CONCLUSIES 

5.1 Conclusies 

Optimalisatie Locker 

De eerste versie van het software algoritme kan de optimalisatie uitvoeren. De gewenste 
nauwkeurigheid van +I- 1 PA wordt echter niet gehaald. Dit heeft 2 oorzaken: aan het begin 
van het project was er nog geen duidelijkheid over de nauwkeurigheid en door de slip stick is 
het niet mogeiijk een berekende posiiie naiwkeiirig genoeg in te iiemeii. Na een amta! 
aanpassingen voldoet het algoritme aan de specificaties. 
In geen enkele optimalisatie was een verschuiving in x-richting nodig. De x-scan aan het 
begin van de optirnalisatie verkleint de kans op een correctie van x. 
Tussen de hoek en de x-positie in het dB-punt bestaat een lineair verband. Theoretisch is het 
mogelijk om bij een verschuiving in x-richting de hoek te corrigeren. 
Door de x-positie te veranderen kan de ratio gevarieerd worden. Dit kan echter niet 
onbeperkt. Binnen het bereik van de x-posities waarbij een dB-punt kan worden ingesteld 
varieert de ratio met 0.4 tot 0.5. 
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APPENDIX A: OVERZICHT KANALEN EN FILTERS 

1 kanaal / filter / golflengte 1 / kanaal I filter / golflengte 1 
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APPENDIX B: FLOWCHART EN BESCHRlJVlNG SOFTWARE 
ROUTINE 
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Optimalisatie Locker 

start 1 optimaiisatie 

1 sweep x 
Ostarthoek,x=beginx..eindx 

bepalen x-pos waarbij Iqx) 
maimaal 

/+---,-I ERROR-TEKLEIN 

scan hoek bij x-pos stepd2 
ebeginhoek ... eindhoek 

bepalen hoek waarbij Ih(q 1 maximaaf is 1 maximum buiten bereik 
ERROR HOEKMAX+ 

I ERRO~TEKLEIN j 

verlaag x-pos met stepx 

vehoog x-pos met stepx 

/ gauss + offset I 

offsetco? fit: gauss 

offset te groot 
ERROR-OFFSET+ 
ERROR-TEGROOT 

meten lmax  en l~owmax 
op berekende &ax 
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m 
Optimalisatie Locker 

geen goede fit 
ERROR-FITHOEKMAX 

ERROR-TEGROOT 

I p m a x  te kle~n 
ERROR-IPOWMAX+ 

ERROR-TEKLEIN 

verhoog x-pos met stepx 

ERROR-BEREKEN-DBPUNT 

dB-punt met lnstelbaar 
Meet bq W3, I d B  en IpahdB ERROR-INSTEL-DBPUNT 

Bereken nieuwe hoek 016 
m.b.v. helling in d&punt en 

meet opnieuw ihdB en IpowdB 
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!;\dB te klein 
ERROR-IWAVEDB+ 
ERRS-TCKLEIN , 

I;\dB te groot 
ERROR-!WAVEDE+ 
ERROR-TEGROOT 

lpowdB te klem 
ERROR-IPOWDB+ 
ERROR-TEKLEIN 

!powdB te groot 
ERROR-IPOWDB+ 
ERROR-TEGROOT 

dB-punt te laag 
ERROR-REGELPUNTDB+ 

ERROR-TEKLEIN 

dB-punt te hoog 
ERROR-REGELPUNTDB+ 

ERROR-TEGROOT 

bereken Ratlo 

Ratio te klem 
ERROR-RATIO+ 

ERROR-TEKLEIN 

verlaag x-pos met stepx 

Ratlo te groot 
ERROR-RATIO+ 

ERROR-TEGROOT ! 
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Optimalisatie Programma: 

Start optimalisatie 
Scan x: 
De hoek wordt ingesteld op 16 mm, de monitorstromen worden tussen beginx=14 mm en 
eindx=16mm in stappen van 0.1 mm gemeten. 
De x-positie waarbij de grootste Ph is gemeten wordt bepaald en ingestela. 
Controleer of gemeten Ih groter d m  5 pA is. (Bij een kleinere waarde is het IochrplaaGe 
waarschijnlijk niet goed ingeklemd of defect) 
Zo niet: Stop optimalisatie 
Scanhoek: 
Bij ingestelde x-positie worden tussen beginhoek 4mm en tot maximaal eindhoek=28mm in 
stappen van lmm de monitorstromen gemeten. 3 metingen na het maximum wordt gestopt. 
De hoek (Ogrootste) waarbij de grootste 11 (Iagrootste) is gemeten wordt bepaald. 
Test of @grootste=4 mm. (Dit betekent dat het maximum bij een te kleine hoek 1% bij lagere x- 
posities verschuift het maximum naar een hogere hock ziefiguur) 
Zo ja: test of x-positie a1 een keer verlaagd is. 

Ja: 
Stop optimalisatie. 
Nee: 

Verlaag x-positie met stepx. 
Deel stepx door 2. 
Terug naar 4. 

Test of Ogrootste=28mm (IMaximum bij te grote hoek) 
Zo ja: test of x-positie a1 een keer verhoogd is. 

Ja: 
Stop optimalisatie. 
Nee: 

Verhoog x-positie met stepx. 
Deel stepx door 2. 
Terug naar 4. 

Fit offset+gauss: 

Begin parameters: 
Ai=Iwavc(*4) 
A2=Iwavegrootste- IWave(*4) 
A3=@grootste 
A4=5 

Na fit: 
Al is de offset 
A2 is de top van de gauss- curve 
A3 is de positie (Omax) van de top 
Aq is de breedte van de top 
Test of offset negatief is. (A1<O) (Soms wordt bij defit een negatieve offset waardegevonden, in 

dit 
yeval is het beter em gauss zomder oJfi'set als mode&mctie te n m e &  
Zo ja, zet A1=O en herhaal fit. 
Test of offsetctop (AI<A2). (HetJlter kan niet goed voor de golflengte monitor geplaafst zijn. Er 
~chijnt dun licht lungs hetfilter direct op de golflengte monitor.) 
Zo nee: Offset te groot* Stop optimalisatie 
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I Meten Ihrnax en I,,,max bij berekende Omax. 
Test of fit OK: 
Wijkt fit meer dan 10% af van gemeten waarde (IA1+Az-Ihmaxl<O.l* I m a x  ) 
Test Omax uit fit door vergelijk met @grootste uit hoekscan. 
IOmax-@grootste1<1Smm 
Zo nee: Geen goede fi tastop optimalisatie 
Test of Ihmax aan procesparameters voldoet. 
30pA< I ~ m a x  -0OpA 
Nee: I,,,,max buiten gewenst bereik3Stop optimalisatie. 
T r esi of IP,,iiiax aaii procesparaiiieters vddoet 

30pA<Ip,max (Door verlagen van de x-positie neemt de I,,, toe.) 
Zo ja: test of x-positie a1 een keer verlaagd is. 

Ja: 
Stop optimalisatie. 
Nee: 

Verlaag x-positie met stepx. 
Deel stepx door 2. 
Terug naar 4. 

Test of IP,,max aan procesparameters voldoet 
IP,,max>950pA (Door verhogen van dex-positie neemt de I,,, afl 
Zo ja: test of x-positie a1 een keer verhoogd is. 

Ja: 
Stop optimalisatie. 
Nee: 
0 Verhoog x-positie met stepx. 
* Deel stepx door 2. 

Terug naar 4. 
Test DB-punt berekenbaar? (Voorkomt dat hetprogramma wordt afgebroken als er by  de 
berekening een negatieve wortel voorkomt) 
Nee: Stop optimalisatie 
Berekenen dB-punt: 
Bereken hoek @dB) waarbij I~dB=0.55*(Al+Az) 
rest dB-punt binnen bereik: 
@ d B 4  (dB-punt schuift naar hogere hoek d s  de x-positie verlaagd wordt) 
Zo ja: test of x-positie a1 een keer verlaagd is. 

Ja: 
dB-punt niet instelbaar=Stop optimalisatie. 
Nee: 

Verlaag x-positie met stepx. 
Deel stepx door 2. 
Terug naar 4. 

Meet bij @dB, IxdB en I,,,dB. 
rest: vergelijk 1 ~ d B  nit fit en meting. 
Zorrectieslag: 
Bereken nieuwe hoek m.b.v. helling in het dB-punt, stel deze in en meet opnieuw IxdB en 
[,,,dB. 
rest of IhdB aan procesparameters voldoet. 
15pA<IxdB<350pA 
Tee: &dB buiten gewenst bereik* Stop optimalisatie. 
rest of IpoWdB aan procesparameters voldoet: 
10pA<Ip,dB<950pA 
gee: I,,,dB buiten gewenst bereik2Stop optimalisatie. 
rest of regelpunt binnen gewenst bereik ligt. 
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I 0.4*Iw,,max<I ,,,, 3dB<0.7*Iw,,, max 
Bereken ratio in dB-punt: R= IldB/ I,,,dB 
Test: 0.2<R 
Ja: Test of x-positie a1 een keer verhoogd is. 

Ja: 
Ratio te Mein* Stop optimalisatie. 
Nee: 

Verhoog x-positie met stepx 
Deel stepx door 2 

* Terlag naar 4 
Test: R>2 
Ja: Test of x-positie a1 een keer verlaagd is. 

Ja: 
Ratio te groot s Stop optimalisatie. 
Nee: 

Verlaag x-positie met stepx - Deel stepx door 
Terug naar 4. 

Dptimalisatie voltooid. 
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