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Snwgary.

The problem of polarization control in optical coherent detec

tion schemes is studied.

The chosen approach is one of automatic active 5 tab i liza

tion of the state of polarization. The system consists of four

identical control devices using multilayer piezoelectric actu

ators which compress the monomode fibre. A microprocessor bas~d

routine adjusts the control devices. Changes in the detected

optical power are used as feedback data.

An experimental set-up for demonstration has been realized.

The primary control consists of two squeezers mounted in 0 and

45 degrees azimuth to produce linear birefringence in the

fibre. This control system is able to keep signal degradation

within an acceptable level for changes in fase retardation up

to 411'" rad/s.

An identical secundary control is used during reset proce

dures to avoid hard resets at the limits of the control range.

Although hard resets did occur during testing. the secundary

system is capable of controling the state of polarization

endlessly under normal conditions.

Additional software and a larger range of retardation of

the fibre squeezers can further decrease the chance of signal

degradations.
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Sa.envat t ing.

Het probleem van polarisatie-aanpassing bij ontvangers voor

optische coherente detectie is bestudeerd.

Er is gekozen voor het ontwerpen van een aktieve regeling.

Hiermee wordt de polarisatietoestand in een van de twee monomo

dus glasvezel takken aangepast voor het optisch mixen. Als

regelelementen worden vier piëzo-elektrische vezelklemmen ge

bruikt. Deze worden softwarematig bestuurd. Bijregeling vindt

plaats aan de hand van variaties in het gedetecteerde optische

vermogen met een snelheid van 1500 samples per seconde.

Met een vereenvoudigde testopstelling is het principe van

de regeling demonstreerbaar.

De primaire regeling bestaat uit twee vezelklemmen die

onderling een inklemhoek van 45 graden maken. Hiermee blijft

een acceptabele signaaldegradatie gegarandeerd zolang de fase

vertragingen in de vezel niet groter zijn dan 4T radls.

Een soortgelijke secundaire regeling wordt gebruikt om de

optimale polarisatietoestand te garanderen tijdens resetproce

dures op de begrensd regelbare elementen van de primaire

regeling. Er zijn nog situaties waarbij toch 'harde resets'

kunnen optreden. Dit veroorzaakt een tijdelijk signaalverlies.

Onder normale omstandigheden is een onbegrensde regeling

mogelijk.

Met extra softwarevoorzieningen en een groter regelbereik

van de vezelklemmen is de kans op harde resets verder te

minimaliseren.
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1 Inleiding.

In diverse situaties met monomodus glasvezels speelt gepolari

seerd licht een belangrijke rol. Kenmerkend voor gepolariseerd

licht is dat de baan die de eindpunten van de E- en H- vector

beschrijven deterministisch is. Als deze baan geprojecteerd

wordt op het vlak loodrecht op de voortplantingrichting vormt

deze baan in het algemeen een ellips. Vorm en omloopzin van

deze ellips karakteriseren de polarisatietoestand (eng.: State

Of Polarisation SOP).

Een groep van toepassingen met gepolariseerd licht vormen

sensoren voor het meten van druk. temperatuur.rotatie enz ..

Een andere categorie bestaat uit situaties waarbij inter

ferentie van twee lichtgolven optreedt. Bijvoorbeeld in inter

ferentiemeters. bij een vertakking van twee vezels of bij geïn

tegreerde optische elementen. Voor een goede werking moeten de

lichtbundels op elkaar afgestelde polarisatietoestanden (SOP)

hebben.

Ook in coherente optische communicatiesystemen via glasvezels

speelt dit laatste een rol: bij het optisch mixen van het

signaal en een lokale oscillator voor coherente detectie moeten

voor een optimale signaal-ruis-verhouding de SOP's van beide

lichtsignalen gelijk zijn (zie O.a. Mulder en Nooijen [21].

plO). Bij orthogonale SOP's is het interferentiesignaal zelfs

nul.

Hoewel de hiervoor te gebruiken laserdiodes nagenoeg volledig

gepolariseerd licht van één golflengte uitzenden is de SOP aan

het eind van een vezel niet constant. Dit wordt veroorzaakt

door diverse effecten van dubbelbreking in de huidige monomodus

glasvezels. Hierbij treedt door looptijdverschillen koppeling

op van de twee orthogonale componenten (modi) van polarisatie.

zodat de ingangs-SOP niet behouden blijft.

Dit zijn zowel tijdconstante effecten door tordering van de

vezel en mechanische spanningen bij het verkabelen en het
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leggen van bochten, als driftverschijnselen ten gevolge van

temperatuurveranderingen of veranderende mechanische belasting

op de vezel.

Voor verder onderzoek met coherente optische systemen binnen de

vakgroep EC is het van belang een methode te vinden om de SOP

van het licht zo aan te passen dat het interferentiesignaal

voortdurend maximaal is.

Hiervoor is eerst de suggestie nagegaan om door bijvoorbeeld

wikkelen van een bepaalde lengte van een vezel een specifieke

SOP 'uit te filteren'. Uit de volgende theoretische beschouw

ingen (Hoofdstuk 2) zal duidelijk worden dat niet verwacht mag

worden dat dit mogelijk is. Experimenten die hiervoor zijn ge

daan (zie bijlage I:oriënterende metingen aan SOP-fluctuaties)

wijzen daar ook op.

Uit de bestudeerde literatuur is daarna een selectie van

bruikbare ideeën gemaakt voor het aktief stabiliseren van de

uitgangs-SOP van een glasvezel (Hoofdstuk 3).

Aan de hand van zelfgekozen criteria waaraan de te realiseren

regeling moet voldoen, is een opstelling gebouwd om de aktieve

polarisatiestabilisatie te demonstreren.

Gebruik wordt gemaakt van drie piëzo-elektrische druk

translatoren -verder (piëzo-) vezelklemmen genoemd- die soft

warematig worden aangestuurd. Deze klemmen maken de vezeldoor

snede meer of minder elliptisch door het variëren van de druk

op twee parallelle inklemstroken. Ten gevolge van de mecha

nische spanning wordt de brekingsindex richtingsafhankelijk.

Hierdoor ontstaat een looptijdverschil tussen de orthogonale

lichtcomponenten in de kern. Zo is dan de SOP te manipuleren.

Twee klemmen die onder 0 en 45 graden inklemmen zijn voldoende

om de twee vrijheidsgraden van de SOP te variëren.

Speciale aandacht is besteed aan een manier om met de ein

dig regelbare elementen een onbegrensde regeling te realiseren.
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Dit wordt gedaan met behulp van een secundaire regeling die

eveneens gebruik maakt van twee vezelklemmen.

Uiteindelijk zijn zowel hard- (Hoofdstuk 4) als software

(Hoofdstuk 5) voor de meetopstelling gerealiseerd. Diverse

metingen om de opstelling te evalueren zijn gedaan (Hoofdstuk

6). Hieruit is een eerste conclusie voor de regeling te trekken

en worden aanbevelingen gedaan voor verdere verbeteringen

(Hoofdstuk 7).
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2 Beschrijving van gepolariseerd licht.

Van de huidige DFB-halfgeleiderlasers mag aangenomen worden dat

het geëmitteerde licht voor bijna 100% gepolariseerd en mono

chromatisch is. Daarom wordt hier in de theorie uitgegaan van

compleet gepolariseerde vlakke {licht-} golven, zich voortplan

tend in de positieve z-richting van een Cartesisch assenstelsel

met coordinaten x,y,z.

Een eenvoudige vectorbeschrijving uit de Elektromagneti

sche golftheorie is dan beschikbaar. Hiermee ligt de polarisa

tietoestand {SOP} vast. Deze beschrijvingen zijn echter niet

goed hanteerbaar wanneer het effect van verschillende optische

fenomenen op de propagatie van het licht moeten worden beschre

ven. Zoals dubbelbrekende en polariserende effecten.

Diverse andere methoden voor het beschrijven voor het be

schrijven van de SOP zijn hiervoor ontwikkeld [22], [23]. In

dit verslag wordt gekozen voor uitleg aan de hand van de zoge

naamd Poincaré-ruimte vanwege de elegante manier van interpre

teren van SOP-veranderingen. De theoretische onderbouwing ge

schiedt met behulp van de zogenaamde (tweedimensionale) Jones

vectoren en -matrices. De vier elementen tellende Stokesvector

die ook geschikt is voor beschrijving van gedeeltelijk gepola

riseerd licht wordt hier buiten beschouwing gelaten.

2.1 Vectorbeschrijving.

Voor gepolariseerd licht beschrijven de eindpunten van de E- en

H- vector goedgedefinieerde curves. Loodrecht op de voorplan

tingsrichting {z-as} geprojecteerd, vormt dit in het algemeen

een ellips -zie figuur 2.1-:

Voor de harmonische vlakke E-golf geldt [35]:

E=Eë +Eë +Eëxx yy zz
E = ExOcos{wt-kz+6 }x x
E = EyOcos{wt-kz+6 }y y
E = 0z

, met

{2.1}

ExO en EyO zijn de reële amplitudes in x- en y-richting en

en 6 de fase.
y

4
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fig. 2.1 Voortplanting van de E-vector [23].

De intensiteit I van het licht wordt gegeven door

(2.2)

De E-golf (en H idem) kan in het xy-vlak geschreven worden als

E =ExOcos(v+6 )x x
E =EyOcos(v+6 )y y

(2.3a)

(2.3b)

met v=wt-kz. Eliminatie van v geeft

E 2 E. E
y x Y 2

+ (--) - 2(--)' (--)cos 6 = sin 6
EyO ExO EyO

(2.4)

Formule (2.4) is een tweedimensionale curve.

(2.5)> 0

6 = 6 -6 .y x
representeert een ellips als wordt voldaan aan de eis

sin 6 2
( )

met

Deze

(zie [23]. p. 27). dus is (2.4) een ellips.

De vorm. oriëntatie en omloopzin zijn volledig beschreven

door de amplitudes E en E en het faseverschil 6.x y

5
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1
•

fig. 2.2 Projectie van het E-veld in het xy-vlak.

De ellips die (2.4) beschrijft is ook uit te drukken in de

ellipticiteit. dit is de verhouding b/a. en de azimuth of

hoofdasrichting -zie figuur 2.2-. De relaties tussen a.b en +
enerzijds en ExO . Eyü en ö anderzijds zijn eenduidig (zie

[23]).

Twee vormen van elliptische polarisatie worden orthogonaal

genoemd. wanneer hun azimuth 90 graden verschilt. ze dezelfde

ellipticiteit hebben en tegengestelde omlooprichting.

2.2 Poincaré-ruimte.

Wanneer de absolute waarde van de lichtintensiteit I niet

direkt van belang is, kan de ellips worden beschreven door

middel van de twee variabelen ~ en +. De SOP wordt genormeerd

naar de lichtintensiteit gelijk aan één.

De tangens van ~ is gelijk aan de verhouding van de hoofd

en zijas van de ellips (b/a). Als b/a van ~ naar +m variëert

~ van -r/4 naar +7/4. De richting van de hoofdas • kan variëren

tussen 0 en 71'.

De Poincaré-ruimte wordt nu opgespannen in het xyz-stelsel

door de eenheidsbol -zie figuur 2.3-. De polarisatie P wordt

hierbij gerepresenteerd door het punt met longitude 2+ en

lati tude 2~:

6



x = cos 2~ cos 2,

y =cos 2~ sin 2,

z = sin ~

fig. 2.3 De Poincaré-bol.

y

(2.6)

Ieder punt op de bol komt overeen met een unieke SOP. Let

hierbij op de volgende eigenschappen:

* De 'evenaar' van de bol representeert alle lineair gepola

riseerde golven. H geeft de horizontale SOP aan en V de

vertikale SOP.

* De 'noordpool' representeert linkscirculair gepolariseerd

licht en de 'zuidpool' rechtscirculair. Ook in het algemeen

geldt dat de bovenste helft linksdraaiende en de onderste

helft rechtsdraaiende SOP's heeft.

* Orthogonale SOP's liggen gespiegeld ten opzichte van de

oorsprong.

* Een 'meridiaan' geeft polarisaties met dezelfde hoofdas

-richting ,.

2.3 Jonesvectoren en -matrices.

De Jonesvector is een tweedimensionale kolomvector met de x- en

y-component van de lichtvector. Voor de E-vector in het al

gemene geval van elliptische polarisatie geeft dit:

-Ol [ E ej(v+cSx )]
j = ExO j(v+cS) (2.7)

yo e y
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Normalisatie van de tijdfactor e jv en de intensiteit naar 1

-zoals bij de Poincarê-ruimte- reduceert de vector tot

j = r~ ej:x] (2.S)
UyO ej y

Met E~ + E~ = 1. Bij gebruik van de vereenvoudigde Jones-vec

tor als basis wordt horizontale. respectievelijk vertikale

lineaire polarisatie dus beschreven met

Een optisch element wat de polarisatie J transformeert naar j'
kan nu gerepresenteerd worden door een 2x2 complexe matrix J.

Het voordeel van deze benadering ligt hieraan. dat wanneer

diverse elementen in serie de SOP beinvloeden. de SOP aan de

uitgang gevonden wordt door matrixvermenigvuldiging:

(2.9) .

De Jonesmatrix J moet niet worden verward met de coherentiema

trix -in [43] ook aangeduid met J-. Deze coherentiematrix geeft

een beschrijving van de intensiteitsverdeling als funktie van ;

voor -gedeeltelijk- gepolariseerd licht.

2.4 Polarisatietoestandveranderingen.

Er zijn twee principieel verschillende effecten op een SOP:

polariseren en vertragen.

Polariseren:

Het effect van een polarisator is te vergelijken met een elek

trisch banddoorlaatfllter. Bepaalde componenten van de SOP

worden verzwakt. waardoor in het algemeen intensiteitsverlies

optreedt. Dit is uit te drukken in verschillende transmissie

coëfficienten voor de orthogonale componenten van de SOP.

De gebruikte polarisator is lineair. d.w.z. de SOP aan de

uitgang is lineair -in de praktijk betekent dit dat de orthogo

nale component ca. 30 dB zwakker 15-.
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De Jonesmatrix voor een ideale lineaire polarisator die een

lineaire SOP onder een hoek a met de x-as geeft, wordt gegeven

door:

r
2cos a

sina cosa
Si~ cosa]
sin a

(2.10)

Dit is als volgt in te zien: Stel de x- en y-component van de

Jonesvector voor als resp. a en a . De polarisator laat alleenx y
de component onder een hoek a met de x-as door. Deze heef teen

ampl1 tude W

W=ax cos a + ay sin a.

Ontbonden in componenten in x- en y- richting geeft dit voor de

componenten van de Jonesvector aan de uitgang a' en a'x y

a' = W
2 +a sin acos a =a cos a cos ax x y

a' = W sin a sin a 2
= a cos a + a sin a.y x y

In de Poincaré-ruimte verandert de SOP P in de lineaire SOP p',

p' is de eigentoestand van de polarisator op de evenaar, met 2;
= 2a. De booglengte PP' is een maat voor het intensiteitsver

lies volgens (zie figuur 2.4 en bijlage 111):

lp' 2 PP'
= cos (_ )

2

(2.11 )

De verhouding is altijd kleiner of gelijk 1. Duidelijk is hier

uit te zien dat polarisatoren niet geschikt zijn als manipule

rende elementen, maar wel voor het determineren van de SOP.

9
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fig. 2.4 De booglengte van P naar P' is een maat voor de

doorgelaten lichtintensiteit door de lineaire

polarisator met eigenwaarde P'.

Vertragen.

De karakteristieke eigenschap van een vertrager is dat de gepo

lariseerde lichtgolf wordt ontbonden in twee orthogonale SOP's

(ofwel modi), die zich met verschillende snelheden voortplan

ten.

(2.12)

funktie van de afgelegde weg [36]:

(2.13)Ae =Ap.z

Dit wordt veroorzaakt door verschillen in de brekingsindex in

orthogonale richtingen. Vandaar dat ook wordt gesproken van

dubbelbrekende effekten.

De twee orthogonale SOP's waaruit het licht samengesteld

is, zullen door de propagatievertraging van de ene modus t.o.v.

de andere een nieuwe resulterende SOP tot gevolg hebben.

Wordt de SOP in lineaire SOP's in x- en y- richting ontbon

den, dan geldt voor het propagatieverschil AP
AP = kO(ny-nx )

De fasevertraging e is een

Is de lengte waarover een vertragend effect precies een fase

vertraging van 2w veroorzaakt, dan is het resulterend effect op

de SOP nul. Deze lengte wordt de 'beatlength' Lp genoemd:

10



Lp = 2rr/Af3 (2.14)

In het algemeen geldt dat er voor iedere ver trager twee ortho

gonale SOP's zijn die onveranderd worden doorgelaten. Dit wor

den de eigentoestanden of eigenvectoren van de ver trager ge

noemd. Al naar gelang deze eigenvectoren lineair, circulair of

elliptisch van aard zijn, wordt gesproken van een lineaire.

circulaire of elliptische vertrager -of dubbelbrekend effect-;

De azimuth van de eigentoestand waarvan de brekingsindex de

kleinste is, wordt de snelle as genoemd. De andere eigentoe

stand heet de trage, met diens azimuth de trage as.

(2.15)

'A~
-(eJ -1)sina cosaJ
jA~ . 2 2e SIn a + cos a

Representatie van een ideale, lineaire vertrager met snelle as

onder een hoek a en totale vertraging A~ met behulp van een

Jonesmatrix geeft:

t
jA~ 2 . 2e cos a + SIn a

JLV = A~
a e j -1)sina cosa

Deze is samengesteld uit de basistransformatie over een hoek a

met matrix S, een fasevertraging A~ van de horizontale compo

nent met matrix JLV en een terugtransformatie naar de oorspron-

-1kelijke basis met matrix S . , (, '

S =
rcos a -sin a ]

L+sin a cos a

-,
5'

/" II'~ ,p(

Invullen van A~ =2rr geeft inderdaad de identieke afbeelding.

In de Poincaré-ruimte wordt een ideale ver trager met vertraging ~

A~ gekenmerkt door een rotatie van A~ radialen om de as die

gevormd wordt door de verbindingslijn tussen de eigentoestanden

van de vertrager (door de oorsprong).
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Voor een zogenaamd kwart- of halve-golflengteplaatje geldt A~ =
T/2 resp. T. Zie figuur 2.5 en 2.6.

z
z

fig 2.5 en 2.6 SOP-transformatie ten gevolge van een

halve- resp. kwart-golflengteplaatje met eigenwaarden

F en S.

2.5 Polar i sa.t1ever loop langs een .aDOllKMius glasvezel.

In een glasvezel wordt dubbelbreking geïntroduceerd wanneer een

anisotrope brekingsindexverdeling optreedt. Dit kan ontstaan

als de circulaire symmetrie van de kern en de mantel worden

opgeheven. maar ook door elasto-. magneto-. of elektro-optische

effecten. De volgende situaties kunnen onderscheiden worden:

Interne effecten:

1. niet circulaire kern (fig. 2.7a):

2. asymmetrische mechanische spanning op de kern (fig. 2.7b).

Externe effecten:

3. uitwendige drukverschillen (fig. 2.7c.d):

4. buiging van de vezel (fig. 2.7e):

5. buiging onder druk (fig. 2.1f):

6. buiging met knik over een scherp objekt (fig. 2.1g):p

1. een transversaal elektrisch veld (fig. 2.1h):

8. tordering (fig. 2.7i):

9. een axiaal magnetisch veld (fig. 2.1j).

12
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fig. 2.7 Effecten van dubbelbreking aan een glasvezel [1].

Hieronder volgt een toelichting over de kwalitatieve en kwanti

tatieve -uitgedrukt in de propagatieconstante per eenheid van

lengte ~ en de 'beatlength Lp '- invloeden op de SOP.

Ad. 1: Hoe smaller de transversale dimensie van de kern in een

bepaalde richting is, des te sneller de voortplanting van de

lichtcomponent is (snelle as). Er is dan sprake van lineaire

dubbelbreking.

Kwantitatief is deze sterk afhankelijk van de frequentie en

dus van het v-getal. Voor toepassingen nabij 'cut-off' en voor

kleine ellipticiteit b/a kan gebruikt worden [1]:

(2.16)

Bij grotere ellipticiteit·verdwijnt de afhankelijkheid van b/a.

Reële waarden voor de 'beat Iength , t.g.v. dit verschijnsel zijn

Lp tussen 0.1 en 2 meter.
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(2.11)Aa AT A - B

A + B(1-0)

Ad.2 en 3:Elasto-optische indexveranderingen geven een line

aire dubbelbreking. Temperatuurverschillen tijdens de produc

tie, kunnen leiden tot inwendige spanningen in de vezel. In het

algemeen zijn de elasto-optische effecten afhankelijk van de

temperatuur. Door indrukken van de vezel, zodat de mantel

elliptisch van vorm wordt met grootste en kleinste diameter

respectievelijk 2A en 2B maar de kern circulair blijft. onstaat

een dubbelbreking ([1])

C
IJ = s

s

met

waarbij nO de gemiddelde brekingsindex in de vezel, PIl' P12

componenten van de druktensor, 0 het Poissongetal, Aa het

expansieverschil tussen mantel en substraat en AT het tempera

tuurverschil tussen de omgeving en het substraat-verzachtings

punt.

Voor het samendrukken van de vezel tussen twee parallelle

platen. met kracht per meter f geldt [1]:

fPf = 4Cs - (2.18)

1rrE

met E Young's modulus en r de buitenstraaI van de vezel. De

snelle as staat loodrecht op de platen.

Inklemming over 1 meter met 1 N geeft Lp ~ 8 m.

Ad. 4. 5 en 6: Buiging -per eenheid van lengte- onder een

straal R geeft een inwaarts gerichte mechanische spanning ten

gevolge van het uitrekken aan de buitenzijde en indrukken aan

de binnenzijde. De lineaire dubbelbreking door dit effekt komt

overeen met [1]:

2
r

fjb = 0.5 C 
s 2

R

(2.19)
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De snelle as staat in de richting van de buigingsas.

Als de vezel met een axiale kracht om een buis wordt gewik

keld. ontstaat er nog een extra laterale spanning van de buis

op de vezel. die op is te tellen bij (2.19).

Als er een scherpe rand aan de buis zit - bijvoorbeeld een

vorige wikkel laag- komt er nog een extra factor bij ten gevolge

van zowel de extra scherpe buiging en de extra laterale

spanning op dat punt (deze kan zeer groot zijn).

Ad 1: Het Kerr-effect introduceert een lineaire dubbelbreking:

f3E = 2lr 11c ~2 (2.20)

met 11c de Kerr-elektro-optische constante en ~ het transversa

le elektrische veld.

Voor een normale vezel is 11c verwaarloosbaar klein. Dit

effect vindt wel toepassing met elektro-optische kristallen

zoals LiNb0
3

.

Ad.S: De resulterende schuine spanning op de vezel door torde

ring koppelt het longitudinale veld van de ene SOP met het

transversale veld van de orthogonale SOP. Alleen circulaire

SOP's veranderen daardoor niet. De circulaire dubbelbreking a

is evenredig met de draai spoed T:

aT = g T (2.21)

met g =0.5 n0
2(PII-PI2) ~ 0.146 voor kwarts vezels.

Di t is een belangrijke oorzaak van moduskoppeling. Dat wil

zeggen. uitwisseling van vermogen tussen de orthogonale SOP's

(modi). L is 5 cm wanneer 131 windingen per meter (I) worden
p

aangebracht.

Ad.9: Het Faraday-effect introduceert ook een circulaire

dubbelbreking

~ =2 V H (2.22)

met V de Verdet-constante (= 4.1.10-6 rad IA voor kwarts) en H

het axiale magnetische veld. Om een redelijke rotatie van de

SOP te krijgen. moet dit over een grote lengte worden gehand-

15



haafd. In de zgn. Faraday-rotator wordt dit toegepast.

Het verloop van de SOP langs de vezel zal van verschillende van

deze dubbelbrekende effecten tegelijk afhangen. Ieder van de

bovengenoemde effecten heeft in de Poincaré-bol zijn eigen

rotatieas door de oorsprong O. Grootte en richting zijn aan te

geven met de vectoren ~ en ä. Wanneer bijvoorbeeld ~ • ~f en ac . T

coëxisteren. roteert de SOP als funktie van z om de resulteren

de as Ö = ~ + ~f + ä . Zie figuur 2.8.c T

I

I
I

R

fig. 2.8 Resulterende eigenwaarde t.g.v. verschillende

dubbelbrekende effecten.
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3 Polarisatie-aanpassing voor coherente detectie.

Zoals in 2.5 bleek, is er in normale glasvezels een random

fluctuatie van de polarisatietoestand ten gevolge van verander

ingen in temperatuur of mechanische belasting van de vezel.

Maar allereerst is er de tendens van vertraging tussen de twee

orthogonale modi van polarisatie t.g.v. de dubbelbrekende

effecten in de vezel. De 'beatlength' ligt gewoonlijk tussen

0.1 en 2 meter.

Er zijn diverse aanpakken mogelijk om ervoor te zorgen dat

de lichtbundels van de lokale oscillator en het signaal, die op

de 'beamsplitter' vallen gelijke polarisatietoestanden hebben.

De methodes zijn in te delen in drie groepen:

1. Toepassen van polarisatiebehoudende vezels.

2. Aanpassen van zender en/of ontvanger.

3. Aktieve polarisatieregeling met terugkoppeling.

Hieronder volgt een overzicht van in de literatuur voorkomende

methodes met hun voor- en nadelen (3.1). Hieruit zal een keuze

gemaakt worden.

3.1 Literatuuroverzicht.

3.1.1 Polarisatiebehoudende vezels.

Bij de zgn. 'Single-Mode-Single-Polarisation' (SMSP) vezel zijn

drie benaderingen te onderscheiden:

1. Maak een zo perfect mogelijke vezel, met een lage dubbelbre

king. zodat de 'beatlength' zeer groot wordt. De random fluctu

aties t.g.v. temperatuur en vooral externe krachten zijn dan

echter groot.

2. Maak de propagatieconstante sterk verschillend voor orthogo

nale modi zodat een grote dubbelbreking optreedt en dus een

zeer korte 'beatlength'. Deze zgn. 'High Birefringence polari

sation-maintaining' (HB-PM) vezels hebben opzettelijk een grote

intrinsieke dubbelbreking, zodat externe effecten weinig in

vloed hebben.

3. Elimineer een van de orthogonale modi, deze modus ligt bene

den 'cut-off'. Dit type wordt aangeduid met 'single-polarisa

tion' (SP) vezel.

Bij de zwak dubbelbrekende vezel blijft elke polarisatietoe
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stand behouden. Een methode die wordt gebruikt is het periodiek

torderen van de vezel tijdens de fabricage. Hiermee worden

beatlengtes van enkele honderden meters bereikt. Het maken van

een ideale vezel met volledig circulaire kern en minimale mech

anische spanningen heeft tot nu toe minder succes.

Bij sterk dubbelbrekende vezels zijn weer twee aanpakken te

onderscheiden. Bij de ene worden interne mechanische spanningen

aangebracht, zogenaamde 'stress-Iobes'. Praktische voorbeelden

hiervan zijn de 'side-pit fiber' en de 'side-tunnel fiber' [2].

De andere manier is de kern of mantel van de vezel elliptisch

te maken -geometrische effecten-. De polarisatietoestand aan

de ingang blijft nu behouden als deze gelijk is aan een eigen

modus van polarisatie van de RB-PM vezel. Als de vezellengte

toeneemt dan varieert deze eigenmodus in de tijd ten gevolge

van de grotere invloed van externe effecten. De minimale

'beatlength' die is bereikt ligt rond een millimeter [1], [2].

De afstanden die met deze zogenaamde SPSM-vezels overbrugd

kunnen worden liggen rond de 20 Ion. De demping van deze vezels

is hoger dan van de normale vezel. De fabrikagekosten zijn ook

zo hoog. dat deze SPSM vezels in de nabije toekomst niet voor

coherente verbindingen over langere afstanden gebruikt zullen

worden. Voor de 'pigtail' van de locale laser kan wel een

SPSM-vezel gebruikt worden.

3. 1.2 Aanpass ing van zender of ontvanger.

Interessante oplossingen op dit gebied zijn het gebruik van een

polarisatie scrambler [3] en het polarisatie-diversity-principe

[4] [5].

Bij de polarisatie-diversity wordt het optisch signaal ge

splitst in twee -bekende- orthogonale polarisaties. Deze worden

dan beide gemixed met het licht van de locale oscillator. De

lichtbundel van de lokale oscillator is daarvoor ook gesplitst

in twee bundels met gelijke SOP. Er wordt gebruik gemaakt van

twee ontvangers die het vermogen onder orthogonale richtingen

detecteren. Na een wegingsprocedure worden de signalen elek

trisch gekwadrateerd en opgeteld. Hiernaar is ook onderzoek
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binnen de vakgroep EC van de TUE. Een nadeel hierbij zijn de

extra kosten van een tweede ontvanger. Een probleem vormt nog

het maken van polarisatie-selectieve optische koppelingen

- 'all-fiber '-.

Bij het scramblen wordt de polarisatie van signaal- of

locale oscillator gemoduleerd met een minimum van twee maal de

bitsnelheid. Via tijd-middeling van het elektrisch signaal kan

het diversity-principe weer gebruikt worden. Hier is door het

aanpassen van de zender, de ontvanger minder gecompliceerd.

Meer recent is een publikatie waarin een iets gewijzigde

aanpak wordt beschreven [30]. Hierbij worden twee IF-signalen

gegenereerd die in tegenfase zijn. Dit wordt bereikt door het

signaal te mixen met orthogonale SOP's van de locale oscilla

tor. De signalen worden gescheiden in het optische frequentie-

domein. Door weging van de twee IF-signalen is op ieder moment

een maximaal datasignaal aanwezig.

3.1.3 Polarisatieregel ing ~t terugkoppeling.

Aktieve regeling van de polarisatie is voordelig omdat geen

extra eisen worden gesteld aan de vezel of de ontvanger.

Het aantal methodes om de polarisatietoestand te manipule

ren met elektro-optische, magneto-optische, mechano-optische of

optische effecten is groot. Methodes van detectie en terugkop

peling komen bijna allemaal op hetzelfde neer en zijn in te

delen bij meting met behulp van een polarimeter en het detecte

ren van een vermogenspiek in het IF ('intermediate frequency')

signaal.

Achtereenvolgens is er in de literatuur melding gemaakt van de

volgende opstellingen:

* Transformeren van de polarisatietoestand met behulp van

drie elektro-magnetische vezelklemmen [6] [7].

* Elektrisch aanpassen van twee LiNb03-kristallen met

polarimeter detectie [8] [9].

* Roteren van drie specifiek gewikkelde klosjes vezel [10].

* Twee LiNb03-kristallen aangestuurd met verschillende

frequenties en twee 'loek-in' versterkers [11].
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microprocessor-gestuurdemet

* Met stappenmotoren roteerbare kwart- en halve- golflengte

plaatjes en polarimeter detectie [12].

* Twee verschillend gemoduleerde vezelklemmen en elektrische

analyse [34].

* Twee Faraday-rotatoren

'peak-search' [13].

* Twee met stappenmotoren roteerbare stukjes gebogen vezel

met microprocessor-gestuurde peak search [14].

* Constructie van een onbeperkt roteerbaar stuk gebogen vezel

[15].

* Onbegrensde regeling met Faradayrotatoren in signaal- en

LO-tak en polarimeterdetectie [16].

* Onbegrensd regelen d.m.v. geintegreerde optica op

Ti:LiNb03-basis met IF-'peakcontrol' [17].

* Vier elektro-magnetische vezelklemmen voor onbegrensd

regelen [lB] [19] [41].

* Twee piëzo-elektrische (PE-) vezelklemmen met polarimeter

detektie [20]. [27].

* Drie PE-vezelklemmen voor een onbegrensde regeling m.b.v.

een microprocessor [31].

* Een combinatie van groep 2 en 3. met twee PE-vezelklemmen

en een optische opstelling [39].

Het terugkoppelsignaa.l.

In de opgesomde artikelen kan onderscheid worden gemaakt tussen

drie manieren voor het verkrijgen van de benodigde informatie

over de SOP en de manier om daaruit de regelsignalen voor de

elementen af te leiden:

I. Met een 'beamsplitter' wordt een gedeelte van het licht ge

koppeld in een polarimeter. Deze splitst de bundel in vier af

zonderlijke lichtbundels met lineaire SOP's onder 45 graden.

Deze vier signalen vormen twee-aan-twee, na bewerking, de

invoer voor PID-regelaars. Dit wordt toegepast in [6], [7] -zie

figuur 3.1-, [B], [9], [12], [13], [20] en [27].
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fig. 3.1 Terugkoppeling via een polarimeterdetectie en

analoge regelcircuits [7].

11. De regelsignalen worden gemoduleerd met verschillende

frequenties, waardoor het IF-signaal m.b.v. twee 'loek-in' ver

sterkers kan worden gesplitst. Met de afgeleide van deze sig

nalen wordt het rege I signaal -analoog- aangepast. Dit wordt

toegepast in [11] -zie figuur 3.2- , [31] en [34].

Lock.n amp ---!~~;>---------ï

~ '------l Electrlc CirCUit :
Phas,e sh.fter ~ i rhJ \. !

'I"'~ , ~~ i
/i ' I 1 IH
~ yl PF ·~I· ~fl_LOW frequencv

. , _~~~ oscillator

____ :___ _ . __ ... ~ p~:rD H outPut~f{ I I
MlcrOI vzer \ I

lenSI I I
I .

fig. 3.2 Terugkoppeling via 'loek-in'-versterkers op het

IF-signaal en analoge regelcircuits [11].
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111. Het IF-signaal wordt gebruikt voor piekdetektie. De

regelelementen worden aan de hand van het signaal software-

matig m.b.v. een microprocessor bijgeregeld. Dit wort toegepast

in [13]. [14]. [17]. [18] en [41]. Zie figuur 3.3 ..

rolOlobl.. fobfp eronl<s

PO

fig. 3.3 Terugkoppeling via piekdetectie op het IF

signaal en microprocessor-gestuurde aanpassing

(polarimeter alleen voor controle) [41].

De regelelementen.

Alle in 2.5 genoemde vertragende effecten die manipuleerbaar

zijn. zijn in de literatuur al toegepast in de vorm van een

regelelement. Als optische elementen zijn daar nog À/4- en À/2

-plaatjes aan toe te voegen. Hierbij wordt de richting van de

snelle as gevarieerd door rotatie van het plaatje. De elementen

zijn functioneel onder te verdelen in twee groepen: een waarbij

de fasevertraging constant blijft en de rotatieas varieert en

een waarbij de fasevertraging varieert en de rotatieas constant

is. Van deze tweede groep is het effect op de SOP het eenvou

digst in te zien.

Zie voor een overzicht de onderstaande tabel en figuur 3.4.
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fig. 3.4 Diverse regelelementen -zie ook tabel 3.1-.
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Tabel 3.1: Eigenschappen van de regelelementen.

, I I I I

regelelement I I' I rnec:twisdle orbegensd all- regel- hysterese
I ver les I ~ctlejd regebal!r fiber snelheid

fase-
medtJnplaatje fa) nee ~ nee Rag mt

SMlro rrW.-.:r.
~

1;) lillig ~ nee ~ mt1dtJn ~

Aezo-elekll'1sche
~

(a) lillig ~ nee ~ snel /TOOt

tarÓll'4rIdII
...za.

kiJ lillig ~ ~ )I tnulg liet

tcrdoo.1Cle
...aIIIpoeI

(e) lillig ~ nee ~ Rllg fJ8t

U'otlO3-
kristal (t) hoog nee nee nee snel ?

FW'1IdIIY-
rotator liltIg nee nee ~ snel /TOOtf[p

Voor een snelle regeling zonder invloed van mechanische tril

lingen zijn vooral elektro-optische kristallen. Faraday-rotato

ren en geintegreerde optische devices geschikt. omdat ze geen

bewegende delen hebben. Ook snel. maar wel invloed van beweging

heeft de PE-vezelklem.

Al deze elementen zijn echter eindig regelbaar. Daarom moe

ten er strategieën ontwikkelt worden om met deze elementen een

onbegrensde regeling mogelijk te maken. Dit zijn ook de facet

ten die in de huidige onderzoekingen prioriteit hebben. Vooral

het toepassen van de gedemonstreerde principes m.b.v. geïnte

greerde optische circuits op LiNb03-basis.
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Onbegrensd rege len.

Essentieel voor onbegrensd regelen is dat geen degradatie van

het uitgangssignaal mag ontstaan ten gevolge van een reset van

een van de eindige regelelementen.

Bij de eerdere oplossingen in de literatuur ontstaat tijde

lijk een signaalverlies tijdens de reset. De tot nu toe gepu

bliceerde oplossingen worden hier kort beschreven.

Afwijkende. maar practisch weinig bruikbare oplossingen worden

beschreven door Okoshi et. al. [14] en Matsumoto en Kano [15].

De regelelementen die zij gebruiken zijn onbegrensd en er is

dus geen reset nodig. Dit wordt bereikt door in een stuk vezel

een lus te leggen en te fixeren aan de uiteinden. Deze lus

wordt dan vrij geroteerd. waardoor de draaiing toe- en af

neemt. Zie figuur 2.4e en f.

Rysdale [33] beschrijft een aanpak met drie verschillende types

regelelementen. Deze hebbben alle onderling orthogonale rota

tieassen -ook een element met circulaire dubbelbreking is

nodig-. In totaal worden vier elementen gebruikt om het hori

zontaal gepolariseerde LO-signaal te veranderen in iedere wil

lekeurige SOP (overeenkomend met de SOP van de signaal-tak).

Tijdens normaal bedrijf zijn twee elementen aktief. terwijl

de andere een voorgeschreven vaste waarde hebben. Als een van

de elementen een regelgrens bereikt. worden twee van de drie

andere elementen gebruikt om via voorgeschreven veranderingen

de ingangs-SOP van dat element gelijk te maken aan zijn eigen

waarde - daarbij de uitgangs-SOP behoudend-. Dan kan deze zon

der consequentie naar het midden van zijn regelbereik worden

verplaatst d.m.V. een fase-verandering van 2lr rad.. Hierna

nemen de andere elementen hun oude positie weer in.

Heidrich et. al. [17] passen het principe van Rysdale toe

in verschillende configuraties van geintegreerde optica.

Mahon en Khoe [16] presenteren een methode waarbij twee regel

elementen en vaste T/2 fasevertragers in de LO-tak de SOP kun-
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nen bijregelen binnen een bekend bereik. Met behulp van een

regelelement in de signaal-tak. wordt er voor gezorgd dat de

SOP van deze tak binnen dit bereik blijft. Een soortgelijke

benadering in combinatie met het diversity-principe melden zij

in [16] en [39].

Noë heeft eerst een regeling met vier [18] -zie figuur 3.5- en

later een met drie [31] elementen beschreven. Hierbij zijn twee

types nodig met orthogonale rotatieassen. Ook hij gaat ui t van

een bekende ingangs-SOP van de regelaar. Door het toevoegen van

een extra regelelement is het ook bruikbaar voor arbitraire

ingangs-SOP' s.

cI.'Ktion of wow
P-opG9Qlion

fig. 3.5 Onbegrensde polarisatieregelaar [10].

Tijdens normaal bedrijf zijn ook hier twee elementen van

verschillend type nodig (d3 en d 4)' terwijl de andere twee een

fasevertraging van 0 of T bewerkstelligen. Bij een reset wordt

de fasevertraging uitgewisseld met het andere element van het

zelfde type (d3 met dl en d4 met ~) na het aanpassen van het

tussenliggende element tot een fasevertraging van kT (resp. d2
en d3 , bij d3 is daar de hulp van dl bij nodig). Na de reset

met een factor 2kw kunnen de andere elementen weer naar hun

oude positie.
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Een regelelement wordt nog uitgespaard door de grenzen van

het regelbereik van de overige drie elementen samen te laten

vallen met vaste. bekende fasevertragingen ( voor dl tussen v

en 2T. d2 tussen T en 3v en d3 tussen 3v/2 en 5v/2).

Walker en Walker [19]. [41] gebruiken dezelfde opstelling als

Noë [18] -zie figuur 3.5- maar realiseren met de vier elementen

onbegrensde transformatie van iedere willekeurige ingangs-SOP

naar iedere willekeurige uitgangs-SOP. Ook de strategie komt

overeen met die van Noë -al mogen dl en d2 willekeurige fase

vertragingen veroorzaken-. Maar bij willekeurige in- en uit

gangs-SOP zijn situaties denkbaar waarbij geen resetprocedure

zonder signaalverlies mogelijk is. Zie figuur 3.6. A is de in

gangs-SOP en E de uitgangs-SOP. In situatie (b) kunnen voor bv.

een reset van d2 , dl en d4 de regeling niet overnemen zoals in

si tuatie (a).

v v

p

c ......__--..
UR)

111

(31
(4)

c - .. o
I

111

I
I----t-------t- --

B I
I
I

I

Q

Ib)

fig. 3.6 De relatieve positie van ingangs-(A) en

ui tgangs-(E) SOP op de PB bepalen of de twee

centrale klemmen wel (a) of niet (b) een

reset kunnen ondergaan [19],[41].
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Situatie (b) blijft echter alleen gehandhaafd wanneer de

twee elementen die verantwoordelijk zijn voor de normale regel

ing kleine veranderingen ondergaan. Wanneer in de software

regeling maar overeenkomstige veiligheidsmarges worden inge

bouwd. kan een reset altijd worden uitgevoerd voordat het ele

ment werkelijk zijn grens bereikt.

3.2 Gekozen aanpak.

Uit voorgaande beschouwing is te zien dat passieve aanpassing

van de SOP niet afdoende is.

Het gebruik van polarisatiebehoudende vezels geeft over

grote afstanden geen stabiele of voorspelbare SOP en is zelfs

voor korte afstanden (>100rn) financieel nog onhaalbaar.

Gebruik van het diversity principe betekent uitbreiding van

de optica en een verdubbeling van de detectoren. Bovendien is

voor het testen van zo'n opstelling de aanwezigheid van een

compleet heterodyne detectiesysteem noodzakelijk, zodat ge

bruik kan worden gemaakt van een interferentiesignaal. De afwe

zigheid van een werkende opstelling voor coherente detectie via

glasvezels, beperkt de keuze voor een testopstelling.

De keuze viel dus op een aktieve aanpassing, waarbij de

volgende voorwaarden -in volgorde van afnemend belang- in be

schouwing zijn genomen:

1 Gebruik maken van aanwezige of makkelijk verkrijgbare

(betaalbare) elementen.

2 T.a.v. de regelende elementen:

a lage verliezen (all-fiber control);

b eenvoudig en nauwkeurig aanstuurbaar;

c snelle respons;

d lage mechanische vermoeidheid;

e compact.

3 T.a.v.regelprincipe voor de terugkoppel signalen:

a in staat tot onbegrensd regelen of daartoe

uitbreidbaar;

b vermijd het gebruik van een uitvoerige polarimeter;
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c flexibel voor het doorvoeren van wijzigingen.

Als regelelement komt daarom als eerste een vezelklem in aan

merking. Piëzo-stacks zijn snel en makkelijk aanstuurbaar en

door recente ontwikkelingen van goede kwaliteit. Dit zijn dan

ook de elementen die in de recentere publicaties [31] [39] [41]

het meest worden gebruikt.

Als regelmethode wordt gekozen voor een optimum zoekproce

dure met processorgestuurde aanpassing. Dit betekent een iter

atieve optimalisatie van de stuursignalen. De juiste richting

van de veranderingen wordt bepaald om het terugkoppel signaal te

optimaliseren.

Dit levert de meest simpele en makkelijk realiseerbare de

tectiewijze op, en door aanpassen van de software voor het

regelalgorithme zijn verbeteringen in de regeling snel door te

voeren. Tijdens de testfase geeft dit uitgebreidere mogelijkhe

den dan een analoge regellus zoals bij Ulrich [7] en Okoshi

[13].

Een principeschema voor de polarisatieregeling voor coher

ente detectie ziet er dan als volgt uit (fig 3.7). Twee fictie

ve blokken zijn toegevoegd om de SOP-veranderingen in de vezel

voor en na de regelaar te representeren -respectievelijk met

Jonesmatrix JD en JA'
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filter
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fig. 3.7 Principeschema voor de polarisatieregeling

voor coherente detectie.

De regelelementen kunnen ook in de LO-tak geplaatst worden. Dit

voorkomt vermogensverliezen van het al verzwakte signaal. ter

wijl het principe ongemoeid blijft. Het verschil is dat dan

niet een var i erende SOP moet worden omgezet naar een vaste SOP.

maar omgekeerd. Een vaste SOP -van de locale LD- wordt omgezet

naar een identiek aan het signaal fluctuerende SOP. Dit geeft

de inverse overdrachtsmatrix in Jones-notatie.

Een polarimeter voor het bepalen van de volledige SOP is hier

dus niet noodzakelijk. Er is gekozen voor een regel signaal

waarbij vooraf niet bekend is wat de verandering voor effect

zal hebben op de SOP. Di t wordt pas na. uitvoering van de

verandering duidelijk. Hierdoor blijft de nodige regelinforma

tie beperkt tot de intensiteit van het interferentiesignaal.
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Verliezen door ais-aanpassing.

Met [32] geldt voor het verlies Cp door mis-aanpassing van

beide lichtsignalen met -vereenvoudigde- Jonesvectoren

(3.1)

2a a b b cos(ö l-62)]xyxy (3.2)

In het geval van

oscillator geldt

lineaire horizontale SOP van de locale

(b=!. b=O):x y

(3.3)

onafhankelijk van 61-ö2 , Zie figuur 3.8.

Gp
15

a:
"l:

>-
;;;
<:

'"c. 10
~
<:

'"E
.§
~

5

o 0.25 0.50 0.75 1.0

a~

fig. 3.8 Verlies Cp t.g.v. mis-aanpassing [32].

3.2.1 De regelaar.

Voor het transformeren van de ene SOP in iedere willekeurige

andere SOP is met behulp van de PB snel in te zien dat twee
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vertragende elementen met loodrechte rotatieassen voldoende

zijn. Dit betekent dat de snelle assen van de twee elementen

een hoek a = 45 graden moeten maken.

In Jonesvector notatie geldt -zie (2.15)-:

B PE2

'"

(3.4)

fig. 3.9 Het principe van de regelaar.

Beschouw in A een arbitraire SOP met Jonesvector:

(3.5)

met 6 = 6 - 6 en I = a 2 + a 2 = 1 voor de normering.
y x x y

De eis dat in C de polarisatie horizontaal lineair moet zijn

-y-component = 0- geeft na uitwerken van (3.4) en enig reken

werk uitdrukkingen voor de vertragingen A~1 en A~2 van de ele

menten [12]:

arccos
a
(2 1)
a tan 2a

x
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AlP2 = 2 arctan( 1

a
x 2 2 2 1/2

{(-) sin 2a - cos 2a}
a

y

) (3.6b)

Voor reële waarden van AlP1 moet voldaan worden aan de

voorwaarde

a
y
-( I tan2a Iax

(3.7)

Alleen bepaalde SOP's aan de ingang A kunnen dus worden omgezet

in horizontale lineaire polarisatie, tenzij a = 7/4 rad.

Wanneer a afwijkt van T/4 kan vertikale lineaire polarisa

tie in A (a /a ~~) niet meer volledig worden getransformeerd.
y x

De resterende y-component wordt dan -worst case- gegeven door

(3.8)

o 0,.-=-...,.---,--------,-----,--

I- O. 21-.-------"t----~-___1

S I
E
~ -0.3f---------T-+-----1
o
...J

- 0 ,I--------->,----,---~-..----,

-05·1-----,-----------,---'\---1

fig. 3.10 Maximale verlies t.g.v. hoekafwijking in a [11].
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Voor verlies ten gevolge van afwijkingen in a. L . geldt in het
a

ergste geval -zie figuur 3.10-:

I vert. lin.
La = 10 log10

I totaal
= 10 loglO

2ay

a
y 2 1

~ -4. 35(;-} = -4.35 -tan--2a
x

(3.9)

3.3 Testopstelling.

Getoond zal worden dat onderstaande -figuur 3.11-, veel simpel

ere opstelling als vervanging voor figuur 3.1 kan worden ge

bruikt om de werking van de polarisatieregeling te simuleren

-vergelijk met [31]-.

polarisator

P
\ POLD

J J J
f I) t: A

feecback
sig'lalen

fig. 3.11 Vervangende opstelling voor figuur 3.1.
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Het door het lineaire polarisatiefilter uit figuur 3.11 doorge

laten vermogen is voor dezelfde SOP maximaal als het interfer

entiesignaal uit de oorspronkelijke opstelling. wanneer de

stand van het filter overeenkomt met de lineaire SOP die van de

locale oscillator af komt. Absolute kennis van de SOP is hier

bij niet nodig.

Het regelalgorithme zorgt ervoor dat de fotostroom door de

detector geoptimaliseerd wordt.

In P -na de regelaar- geldt weer in algemene zin formule (3.5).

Het polarisatiefilter wordt ingesteld op het doorlaten van de

horizontale lineaire SOP -a = 0 in formule (2.10)-. In S geldt

dan:

I
J[ -' ,,(3.10)

Stel JA gelijk aan de identieke afbeelding. wat betekent dat

SOP-veranderingen na de regelelementen worden verwaarloosd. De

intensiteit van het licht dat op de fotodiode valt is evenredig

met -vergelijk dit met formule (3.3)

1 ,- 12 1 2 I II PD =- js =_a cos 26
2 2 x x

(3.11)

Wordt de intensiteit I pD m.b.V. de vezelklemmen gemaximali

seerd. dan is in S een horizontale lineaire SOP verkregen. Om

gekeerd zorgt minimaliseren van I
PD

voor een vertikale lineaire

SOP in S.

De intensiteit heeft absolute maxima voor a = 1 enx
v/2. v •... en absolute minima voor 6 =v/4. 3w/4•... x
fysische gronden a =1- met daartussen een monotoon

x

6 =O.x
en op

dalende

functie.

Wordt I als reliefkaart uitgezet als funktie van a en 6x x
dan is duidelijk te zien dat de minima grotere partiele afge-

leiden hebben dan de maxima. Er wordt dus gekozen voor een
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regeling naar een minimum intensiteit. gebruik makend van de

gradient-methode -zie hoofdstuk 5-.

Wordt het polarisatiefilter geroteerd ~ varieert- bij een wer

kende regeling - d.w.Z. in S een lineaire SOP- dan zal de SOP

in S een baan over de evenaar van de Poincarê-bol moeten gaan

beschrijven. De vezelklemmen zullen daarbij vanzelf op een

grens van hun regelbereik stuiten. Hierdoor kan het effect van

een reset op de SOP worden bestudeerd.

Wordt het polarisatiefilter over een hoek ~ geroteerd bij het

ontbreken van de regeling. dan is de gemeten intensiteit:

2I = I cos (SP /2)max ~
(3.12)

Waarbij SP de boogafstand op de Poincaré-bol is tussen S en de
~

lineaire SOP met • = 2~ -zie (2.11) en figuur 2.4-.

Hoe groter dus de ellipticiteit. des te kleiner het

verschil tussen minimum en maximum intensiteit. Er geldt

~ =~(min)/I(max) (3.13)

Bij een lineaire SOP is I(min) gelijk aan nul en de azimuth in

S is gelijk aan ~ + T/2.

Op deze manier is zonder een uitgebreide polarimeter toch

een kwalitatief beeld van de SOP te verkrijgen.
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4.1. Piëzo-elektrische vezelkleamen.

Piëzo-elektrische elementen. gestapeld tot een stack van circa

vijfentwintig stuks en star ingeklemd op een vezel worden ge

bruikt voor het licht elliptisch maken van de glasvezelmantel.

Dit is om het manipulerend effect te verkrijgen zoals door

formule (2.18) beschreven.

Met de formules uit literatuur [20] wordt een verband ge

legd tussen de benodigde spanning (V). het aantal piëzo-elek

trische elementen (m) met hun afmetingen (dikte toppervlakte S

-zie figuur 4.2-) en materiaaleigenschappen (E. ~) en het

gerealiseerde faseverschil A~.

F~t

+----~

v

fig. 4.2. Een piëzo-elektrisch element.

A~ = 8CF

M

F = ESd33(V/tm)

5

E
•al

f-.
•

(4.1)

(4.2)

Met C foto-elastische constante. X de golflengte van het licht.

F is de uitgeoefende kracht en a de straal van de glasvezel

mantel.

Dimensionering van de stacks gebeurde aan de hand van de

volgende gegevens:

eis 4.1a:
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Met formule (2.18) volgt voor de benodigde kracht per

lengteëenheid (f) voor een fasevertraging van 2w

f = 2 N/m (4.3)

eis 4.1b:

De kracht F, uitgeoefend door een plakje piëzo-elektrisch

materiaal wordt gegeven door formule (4.2). De constante

~ geeft aan hoeveel de aangelegde spanning in de z-rich

ting moet zijn om een uitzetting van een meter te krijgen

in de z-richting. ~ moet dus zo klein mogelijk zijn.

eis 4.1c:

De beschikbare spanning is gelimiteerd tot 600 V. Deze

wordt geleverd door twee (300V-)Delta-voedingen in serie.

Dit moet voldoende zijn om minimaal een fasevertraging van

4~ te realiseren.

eis 4.1d:

Piëzo-elektrische elementen zijn capacitief. Voor een snel

le regeling moet de capaciteit gelimiteerd zijn. Bij een

uitgangsimpedantie van SOOkn (zie 4.5), betekent een

capaci tei t van de stack van ~ = 100 nF een RC-tijd van 50

ms!

eis 4.1e:

Door de niet-ideale mechanische starheid bij de inklemming

van de vezel, worden al vlug verschillen tussen gemeten en

berekende fasevertragingen van een factor zes [27] verkre

gen. Er moet bij het ontwerpen van de behuizing van de

stack rekening worden gehouden met de starheid.

Gekozen is voor PXE5 piëzo-elektrische elementen van Philips

[28] waarvan de afmetingen (12x4xO.3nm) zijn geöptimaliseerd

m.b.v. formule (4.2). Worden alle waarden dan ingevuld in (4.1)

en (4.2), met daarbij

-11 1 2. -1C =3.05x10 m s kg ,

E =4x1010 Nm-2 ,

-6
À = 1.3x10 m,

-6a =62.5x10 m,
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dan is een faseverschil A~ gelijk aan 7.5 V/n rad. Maak een

stack van 25 PXE-elementen door het elektrisch parallel scha

kelen van m plaatjes (m=25). dan is de periodespanning (A+=2Jr)

V2;rr= 25 volt.

Bij deze formules wordt uitgegaan van een volledig starre

opstelling. In de praktijk wordt dan ook een veel minder ideale

verhouding tussen spanning en faseveschil gevonden. Honmou et.

al.[27] melden een faseverschil gelijk aan y bij 3OV. Voor een

verschil van enkele perioden moet rekening gehouden worden met

een spanning van enkele honderden volts.

Constructie.

Bij de constructie van de stacks van PXE5 kunnen commerc

ieel verkrijgbare 'low voltage translators' als voorbeeld

gebruikt worden -zie figuur 4.3- en [29].

•
---~---- -PXE5~~ _~

""'"",~-----~->----I

n x

I
_~~W--_J

fig. 4.3 Constructie van de stack.

Voor het maken van de stacks worden de plaatjes PXE5-mate

riaal in een houder gestapeld. De gemerkte en egale zijden

worden om en om tegen elkaar gelegd. Hiertussen worden op maat

gesneden stukjes koperfolie met uitstekende lipjes -om en om

links en rechts- gelegd. Uitsteken van de folie kan kortslui-

39



ting veroorzaken en omkrullen van de randen vermindert de

starheid.

Als zo 25 plaatjes netjes zijn gestapeld wordt de stapel

ingeklemd en aan de zijkanten ingesmeerd met isolerende twee

componentenlijm. Dit zorgt er voor dat de stacks minder kwets

baar zijn en gemakkelijker om de vezel te plaatsen. De lipjes

aan iedere kant worden daarna onderling vastgesoldeerd.

Niet aan beide zijden van de vezel is een stack geplaatst in

tegenstelling tot de literatuur [20] [27] [41]. Dit is voor een

parallelle inklemming niet nodig en bemoeilijkt het construeren

van een starre opstelling. Gekozen is voor een enkelzijdige

inklemming met een stack. Hierdoor neemt de totale inklemming

met een factor twee af. vergeleken met de gemelde situatie.

De stacks worden gezet in uitgefreesde blokjes messing van

20x20x2Onvn. met bijpassend deksel met vier schroefverbindingen.

Zie figuur 4.4.

~ blOkje
20><20><20 "'"

PE-stBck

+

fig. 4.4 Behuizing voor de staek.
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Jleting.

Totaal zijn 7 stacks genaakt -voor gegevens zie bijlage 11-. De

hoogte is telkens ongeveer 9 DIII en de capaci tei t -gemeten bij

20 kHz en 1 V- loopt ui teen van 40 nF tot 80 nF.

Allereerst is de fasevertraging veroorzaakt door de inklemming

gemeten als funktie van de aangelegde spanning. Zie figuur 4.5.

A....
!

I

~
I \

I \
I \

I

1.
I

JO \
\

! \

10 i \ 1.
./

IS

0
0 GO 100 180 lP) 300 MOaeo ~ 480

lPIIl"ri"G tl -Volt)
-+-~ -1:,-~

cpIopend dIIend

fig. 4.5 Fotostroom als functie van de aangelegde

spanning op de piëzo-elektrische stack -nr 5-.

Hierbij valt het aanzienlijke hysterese-effect op. Een periode

-tussen twee minima- van de fotostroom is te vertalen in een

fasevertraging van 2T. Het bereikte effect blijft ver onder de

verwachting.

Het verwijderen van de -elastische- coating heeft een ver

betering tot gevolg. Deze is echter onvoldoende om op te wegen

tegen het verhoogde risico van breken van de nu kwetsbare vezel

-figuur 4.Ga.-.
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Gebruik maken van extra lange strips metaal (O.5 mm dik)

als inklemming hebben een positief effect wat goed overeenstemt

met formule (4.3). De benodigde kracht is omgekeerd evenredig

met de lengte van inklemming. Zie figuur 4.6b.

Hiermee mag uiteindelijk uitgegaan worden van een regelbe

reik van ca. 61r per vezelklem.

80 totostroam fi7 lTicro ~)

Y .xl s:li!IVTIi'.r:J CJ' piezo-stack (- volt)
50 100 150 200 2.50 300 300 400 460

I .~
0- c

10

70 4r
6>..

"60 t, , '
\

\

50

~

30

2C

(0)

Sf)arnirJg (;) - Volt!

--+- rrl€t coating zonder
coating eoo

eoo

300

(b) 100

~~

over 42 aT\.

-6-~

over 3 aT\.

fig 4.6 fasevertraging als funktie van de aangelegde

spanning op de stack met en zonder coating om de

vezel- stack nr 5- (a) en met tussenplaatsing van

extra strips met lengte van 2 en 3 cm -nr 4-{b).

42



Montage.

Twee van de vier behuizingen zijn aan de buitenzijde onder 45

graden afgefreesd. Op het ontstane vlak worden deze vastge

schroefd op een messing plaat. De andere twee behuizingen wor

den direct vastgeschroefd. Hierbij moet opgelet worden dat de

in te leggen vezel zo goed mogelijk in een rechte lijn ligt.

Tussen twee vezelklemmen mag de vezel geen draaiing maken,

anders is de hoek a tussen de klemmen niet meer gelijk aan 45

graden -zie 3.2.1-.

De metalen strips die gebruikt worden bij de inklemming

bleken op den duur een groef te vertonen, veroorzaakt door de

vezel. Hierdoor vermindert het effect van inklemming. Daarom is

overgestapt op een harder metaal. Een plaatje kwartsglas is nog

beter.

De inklemming bleek ook een nogal destructief effect te hebben

op de vezel. Wanneer een stuk ingeklemde vezel na enkele dagen

werd losgeschroefd was de coating verpulvert en trad bij een

poging tot opnieuw gebruik bijna altijd een breuk op.

Ook is het tweemaal voorgekomen dat de vezel in de opstel

ling brak. Niet tijdens bedrijf, maar na bv. een nacht. Dit

gebeurde juist op de grens van een inklemming.

Een verklaring hiervoor kan zijn dat door temperatuur

veranderingen de uitzettingscoëfficient van de messing op

stelling een axiale spanning op de vezel veroorzaakt. Ook zijn

er radiale spanningen aanwezig door de drukverschillen langs de

-niet geheel recht lopende- vezel.

4.2 De optische ontvanger.

Bij de regeling wordt gezocht naar een minimum in gedetecteerd

optisch vermogen. Na de fotodiode wordt een logaritmische ver

sterking toegepast op de fotostroom, waardoor een hogere reso

lutie in het minimum wordt gehaald. Voor een schema zie figuur

4.1. Als eenvoudige logaritmische versterker voor gelijkspan

ning word t de ICL 8048 gebruikt.
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fig. 4.7 De optische ontvanger.

4.3 Microprocessor-regeling.

Met een slim algorithme (zie hoofdstuk 5) moet het mogelijk

zijn een stabiele onbegrensde regeling te maken. Tijdens de

opbouwfase is het handiger werken met een PC en een hogere pro

grammeertaal (Turbo-Pascal) hiervoor, zodat assembleren en de

buggen van de programma's gebruikersvriendelijk kan gebeuren.

Later kan het geheel eventueel in een single-chip-IC worden

verwerkt.

Een PC-XT met een moederboard met een 8088 microprocessor

en als extra een 8255 I/D-kaart (FPC-024) en een disk-drive

zijn hier voldoende. Deze I/D-kaart heeft zes 8-bits-I/D-poor

ten, drie timers en voedingslijnen, uitgevoerd via twee 4D-pens

connectoren. Dit is voldoende voor een interface met vier

8-bits DAC's en een 8-bits AOC. De standaard ADDA-12 -kaart

(FPC-oIO) kan niet gebruikt worden. Deze heeft slechts een

(12-bits) DAC's en een (12-bits) AOC.

Besloten is om zelf een AnDA-kaart te maken. Omdat de te regel

en polarisatietoestand maar langzaam fluctueert is een sample-
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frequentie van circa 2 kHz voldoende. Deze waarde wordt ook in

gemelde publicaties [41] gebruikt. Door de aard van het regel

algorithme -'peak-search'- is de DA-conversie niet erg kri

tisch. Vanwege de kosten en de eenvoud is gekozen voor de DACOB

die verkrijgbaar is in het E-.agazijn van de TUE.

Met eventuele uitbreiding in gedachten worden vier DAC's op de

kaart opgenomen. Ook voor de ADC wordt een goedkoop IC uit het

magazijn gebruikt. Voor de benodigde referentiestroom resp.

spanning wordt een eenvoudige voltage regulator (LM317) ge

bruikt. Het ontwerp van de ADDA-kaart zoals die op de I/o-kaart

gemonteerd kan worden is te zien in figuur 4.8.

Ter beveiliging van de kaart tegen hoge spanningen wordt

over de DAC-uitgangen diodes geplaatst en over de ADC-ingang en

de referentiespanning een zenerdiode. De weerstanden tussen de

outputpoorten van de ADC en de I/o-poort 2B zijn als voorzorg

tegen een situatie waarbij de CPU deze poort (foutief) ook in

de schrijf-mode schakelt. Er zou anders een grote stroom gaan

lopen omdat de ADC via OE aan +5V altijd op schrijven staat.

4.4 De PE-versterker.

Voor het aansturen van de stacks van piëzo-elektrische elemen

ten wordt in eerste instantie rekening gehouden met een beno

digde spanning van 0 tot 600 volt. Gezocht moet worden naar een

schakeling die de uitgangsstroom van de DAC -die ligt tussen 0

en 2 mA- omzet naar een spanning tussen 0 en 600 volt.
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Er zijn hoogspannings-opamps verkrijgbaar die dit direkt

kunnen. Deze worden wel gebruikt bij het aansturen van motoren.

Aangezien deze schakeling hier vier keer nodig is, betekent dit

dat de hoge prijs van deze opamp's (±500 gulden) aanleiding

geeft tot het zoeken naar andere oplossingen. Met een 'general

purpose' opamp en een hoge-spannings transistor bleek het ook

mogelijk aan de eis te voldoen. Een extra transistortrap kan

toegevoegd worden om de schakeling beter te kunnen belasten.

Dit is echter niet uitgevoerd omdat geen geschikte

pnp-transistor beschikbaar was .
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fig. 4.9 De PE-versterker.

Dimensionering YaD de PE-versterker.

I t is de uitgangsstroom van de DAC. deze varieert tussen 0 enou
2 mA in 256 stappen op gelijke afstanden van elkaar.

Daar de spanning op de ingangen van de opamp gelijk moeten

zijn, is de spanning op de geïnverteerde ingang gelijk aan nul

vol t. De spanning aan de ui tgang is derhalve
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v = Rl. 1out out

Door ~ loopt een stroom

(4.4)

I R2 =
l2-V - Vbel out

R2 (4.5)

Door de collectorweerstand van Ql' R3 loopt dezelfde stroom op

een faktor ~l/~l+l na. De spanning op punt A, de collector van

Ql is dus:

Als Iout= 0 A, dan is IR2 maximaal en dus de spanning op de col

lector van Ql minimaal. D.w.z. ongeveer gelijk aan de basis

spanning van Ql: 12 volt - Vbc ·

Er loopt dan ca. 2 mA door R3.
Als Iout= 2 mA, dan moet Rl kleiner zijn dan 7 ka, om er

voor te zorgen dat de spanningsval over ~ niet negatief wordt.

Wordt Rl zo afgeregeld dat bij maximale Iout slechts een zeer

geringe stroom loopt door Ql' dan is VA nagenoeg gelijk aan de

voedingsspanning van 600 volt.

02 en Q3 vormen een zgn. push-pull uitgangstrap (klasse C ver

sterker). Deze zorgen voor een lagere ui tgangsimpedantie , zodat

ondanks de capacitieve belasting van de piëzo-stack toch een

voldoende lage RC-tijd wordt gerealiseerd.

VPE is VA t 0.7 V. Deze speling is van een kleinere orde

grootte dan een stap van de DAC: 600/256 =2.2V. Toevoegen van

een diode Dl in de basistak verlaagt de variatie tot t 0.35 V.

De ruststroom is dan gelijk nul.
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5 Het regelalgori thme.

Het principe van de regeling is te vergelijken met deltamodula

tie. Het meetsignaal x(t) -de stroom door de fotodiode- worden

in het programma vertaalt in 6-pulsen x (t) -stijgen of dalen-.
p

"-

Het gedemoduleerde signaal x(t) is het feedbacksignaal. d.w.z.

de spanning over de piëzo-stack die afhankelijk van x (t) met A
p

wordt verhoogd of verlaagd. Zie figuur 5.1.

fig. 5.1 Deltamodulatie als regelprincipe.

Wanneer x(t) en x(t) zo goed mogelijk overeen komen bete

kent dit een aangepaste SOP. Er kan in dit verband ook gespro

ken worden van begrippen als start-up, hunting (procedure

CheckMin) en slope overload. Dit laatste komt overeen met te

snelle veranderingen in de SOP om door de regeling bij te

worden gehouden.

Deze analogie vormt de kern van het algori thme. Het is ge

schreven in Turbo-Pascal. In eerste instantie is versie 3.0 ge

bruikt, waarna de programma's zijn geconverteerd naar versie

4.0 (Borland International inc.,[37]). Extra programmatuur is

toegevoegd om van een begrensde regeling met twee elementen 

5.1- over te kunnen gaan naar een onbegrensde regeling met drie

elementen- 5.2-. Toen dit moeilijk realiseerbaar bleek is een

regeling met vier elementen ontwikkeld - 5.3-.
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5.1 Begrensde regeling _.b.v. twee regelelementen.

Allereerst is een programma gemaakt dat het principe kan demon

streren dat twee elementen met rotatieassen onder 90 graden

iedere willekeurige SOP kunnen regelen naar een vaste SOP. Dit

programma werd geregistreerd onder de naam SOPM2 -State Of

Polarisation Manipulation for 2 PE's-.

Tijdens een reset worden de elementen met een vaste sprong

naar het midden van het bereik gebracht. Dit heeft een tijd~

lijk verbreken van de controle tot gevolg. De bitrate van een

te detecteren signaal is zo veel groter dan de regel snelheid

bij zo'n 'harde' reset dat nooit is te voldoen aan onbegrensd

regelen. Een grote hoeveelheid data zou verloren gaan. Daarom

kan SOPM2 niet als een volledige regeling worden betiteld. Er

zijn extra voorzieningen nodig.

Een overzicht van de gemaakte procedures wordt gegeven in

figuur 5.2.

Tijdens de initialisatiefase worden de I/o-poorten en timer

voor de ADC-klok geprogrammeerd. Een aparte procedure om initi

eel snel naar het minimum te regelen bleek niet de moeite. Dit

gebeurt tijdens normaal bedrijf even snel.

Dus wordt overgegaan op normaal bedrijf (procedure Peak

Search) waarbij voor iedere poort om en om een vast aantal

iteraties X (nader te bepalen, maar tussen 4 en 12) wordt uit

gevoerd. Verandert de waarde van het signaal (ingelezen met

procedure ReadAD, verwerkt met procedure ADCompare) niet, dan

wordt gecontroleerd of inderdaad een minimum is bereikt (proce

dure CheckMin). Regelmatig wordt gecontroleerd of een regel

grens wordt bereikt (procedure CheckReach) zodat een reset-pro

cedure kan worden gestart. Telkens na de X stappen wordt van

regelelement gewisseld (procedure PortChange).
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fig. 5.2 Procedure-overzicht van de software voor SOPM2.

Het derde en vierde element PE3 en PE4. die toch aanwezig

zijn -vanwege de latere uitbreiding-. worden gebruikt om het

regelalgorithme te testen. Na een poortwisseling kan PE3 of PE4

worden veranderd. wat het effect heeft van een verstoring (Pro

cedure Verstoor).

Voor het volgen van het proces zijn begeleidende procedures

geschreven die de diverse grootheden op het scherm presenteren

en eventueel opslaan voor verwerking in grafieken (procedures

UpdateScherm en UpdateFiles).
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5.2 Onbegrensde regeling met drie regeIe le.enten.

De opzet van SOPM2 blijft behouden, maar een derde regelelement

wordt toegevoegd om een resetprocedure te kunnen realiseren die

zogezegd een •zachte , reset kan verwezelijken.

Voor de in de literatuur beschreven oplossingen voor het

probleem van onbegrensd regelen -zie hoofdstuk 3.1.3- is steeds

ui tgegaan van kennis van de totale fasevertraging fl van ieder

regelelement afzonderlijk. Enkele van deze elementen ondergaan

tijdens een reset bekende veranderingen van fl. Anders gezegd:

voer een vaste. bekende rotatie uit over de Poincaré-bol.

Als extra eis moet gesteld worden dat de eigenwaarde van PE2

overeenkomt met de SOP van de -flctieve- l.O. In normaal be

drijf. waarbij PEl en PE2 de SOP manipuleren blijft de software

onveranderd. PE3 heeft dan een vaste waarde. Als H de geëiste

uitgangs-SOP is wordt deze als volgt bereikt (figuur 5.3).

v

Q

H

p

fig. 5.3 Projectie van de PB op het vlak z::O met daarop

aangegeven de verandering van een willekeurige

ingangs-SOP A. via B en C naar H.

Bij een reset van PEl worden PEl en PE3 gelijktijdig veranderd

-PEl gaat van A naar B· en PE3 van C· naar H-. Voor een reset

van PE2 moet de booglengte Ol 2mr rad. zijn -n = 0.1.2... -. Op

dat moment is de SOP aan de ingang van PE2 een eigenwaarde.

zodat veranderen van PE2 dan geen invloed heeft op het signaal.
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De waarde van PE3 waarbij de fasevertraging een veelvoud is van

2v rad. moet dus bekend zijn. Hier is dan naartoe te regelen

door uitwisseling van fasevertraging met PEl.

In principe is een regeling met drie elementen mogelijk. Dit is

gedemonstreerd door Noë [31]. Er is echter aan twee voorwaarden

hier niet voldaan. nl. een bekende ingangs-SOP en bekende fase

vertragingen per element.

Door de voor-inspanning is er al een fasevertraging aan

wezig en de aangelegde spanning heeft niet altijd hetzelfde

effect op de SOP. Dit is het gevolg van:

1. Hysterese van de PE-elementen -zie figuur 4.5-.

2. Grote verschillen in overdracht tussen de gebruikte PE-ele

menten -zie bijlage 11-.

3. Verschillen in lengte van inklemming tussen de elementen

-zie figuur 4.6b-.

4. Niet nauwkeurige gelijkheid van de PE-versterkers.

Daarom moet het algorithme ontworpen worden zonder voorken

nis over het effect van het veranderen van de regel spanningen.

De vereiste uitvoerige kennis van het effect van de regel

spanning op de fasevertraging wordt verzameld in een tabel.

Hiervoor is een apart programma geschreven (PETabel) dat het

bereik van elke vezelklem doorloopt. zowel oplopend als terug.

De bijbehorende signaalwaarden worden opgeslagen in TABEL. DAT .

Voor een reset moet dan eerst in deze tabel gezocht worden naar

de grootte van de fasevertragingen.

Wat betreft de andere voorwaarde is het zo dat niet de in

gangs-SOP hier bekend is. maar de uitgangs-SOP. In principe

geen onoverkomelijk bezwaar. maar wel voor het vinden van de

stand van het f11 ter die overeenkomt met de eigenwaarde van

PE2.

Een procedure om de eigenwaarde te vinden zou als volgt kunnen

zijn: Varieer de fasevertraging van PE2 snel. Zorg ervoor dat

tussen PE2 en het filter geen fasevertraging meer optreedt.

Observeer nu de variatie in het signaal bij roteren van het
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polarisatiefilter. De variatie is afhankelijk van de SOP aan de

ingang van P.E2. Door PEl te variëren kan de eigenwaarde beter

of slechter worden benaderd. Zie figuur 5.4.

Q

L

R

p o

o TT

fig. 5.4 Bij snelle variatie van PE2 doorloopt de SOP de

op de projectie van de PB aangegeven cirkels (a).

In (b) is het signaal geschetst voor situaties

waarbij het filter H -een eigenwaarde- en Q door

laat.

Op deze manier was het niet mogelijk om de filterstand voldoen

de nauwkeurig te bepalen. Ook het gebruik van de tabel werkt

niet efficiënt. Daarom is uiteindelijk van een regeling met

drie elementen afgestapt.

5.3 Onbegrensde regeling met twee X twee elementen.

Als logische uitbreiding van de regeling uit 5.1. wordt onaf

hankelijk van de normale -primaire- regeling met PEl en P.E2 een

tweede paar -PO en PE4- vezelklemmen ingezet. Di t vormt de

secundaire regeling.

Wanneer een element uit de primaire regeling een regelgrens
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dreigt te bereiken, wordt de overeenkomstige vezelklem -PE3

voor PEl en PE4 voor PE2- zodanig veranderd, dat PEl of PE2

terugkeert in een veilig middengebied. Deze secundaire regeling

kan worden vergeleken met de rol die deze elementen speelden

bij de begrensde regeling: verstoringssignalen. In dit geval

zijn het doelbewuste verstoringen, met een snelheid die de pri

maire regeling makkelijk kan bijregelen, ofwel dit gebeurt zon

der signaalverlies.

De secundaire regeling wordt weer gestaakt wanneer elemen

ten uit beide regelingen weer in het veilige middengebied zijn

aanbeland.

Voor deze aanPak van de reset zijn ruime marges nodig. Zie

figuur 5.5 voor de indeling van het regelbereik.

o 20 70 180 235 255

absolute

ondergrens

+-middengebied .... absolute

bovengrens

fig. 5.5 Gekozen regelgrenzen in bits voor PEl en PE2.

Ook de secundaire elementen moeten na afloop van een reset ein

digen in een situatie waarbij aan beide regelrichtingen nog een

bepaalde fasevertraging is te realiseren.

Als voorbeeld voor een mogelijke situatie bij inschakeling van

het secundaire systeem wordt het effect tussen PEl en PE3 uit

gebeeld op de Poincaré-bol. De fasevertragingen van PE2 en PE4

worden hierbij vast verondersteld. Zie figuur 5.6.

Stel het totale regelbereik van PEl gelijk aan 6v rad. Dit

betekent drie volledige cirkels op de PB. Het middengebied 1s

dan ongeveer 3v rad groo t .
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L L

fig. 5.6 Projectie van de PB in het vlak x = O. P is de

ingangs-SOP en p' de te realiseren uitgangs-SOP.

Als PEl aan de bovengrens het middengebied dreigt te verlaten

-situatie (a)- betekent dit een fasevertraging van ~T -afge

zien van de fasevertraging t.g.v. de voorspanning-. ofwel meer

dan twee volledige rotaties om de as door de eigenwaarden H en

V. PE2 geeft een zekere rotatie om de as loodrecht op HV. Daar

bij komt een onbekende fasevertraging t.g.v. PE3. die een

bereik heeft van ca.. 4T.

Om er zeker van te zijn dat er genoeg regelruimte is. wordt

ook hier een middengebied gedefiniëerd -na wat proberen is ge

kozen voor bitwaarden tussen 100 en 150-. Aan beide zijden

blijft nog minstens T rad regelbereik over.

De secundaire regeling treedt nu in werking. Als P en p' in

deze resetperiode als vaste SOP's worden beschouwd. dan moet

PE3 toenemen -stippellijnen- om er voor te zorgen dan PEl

terugregelt.

In situatie (b) bereikt PEl de ondergrens van zijn bereik

1-12T fasevertraging-. Nu moet PE3 af kunnen nemen om PEl weer

in het middengebied te kunnen krijgen. Wordt PE3 nu ook groter
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gemaakt. dan is na 2lr de absolute ondergrens voor PEl bereikt.

Dan moet alsnog een harde reset worden gegeven.

N.B.: Een toename -afname- van PE3 heeft niet altijd een afname

-toename- van PEl tot gevolg. Dit hangt af van de fasevertra

ging van PE2.

Het is dus nodig om bij een reset meteen de goede veranderrich

ting van het secundaire element te kiezen. Dit element moet bij

aanvang ook voldoende bereik hebben in iedere richting. Neem

een totaal bereik van 4v rad. dan is vanaf de grens van het

middengebied van het secundaire element -bitwaarde 100 tot 150

nog minstens 'Ir rad bereik aanwezig. Daarom moet een reset pas

stoppen. wanneer ook het secundaire element weer in zijn voorge

schreven middengebied is aanbeland zonder het eigenlijke effect

-terugregelen van het primair element in het middengebied- weer

teniet te doen.

Met de vereenvoudigde situatie van figuur 5.6 kan gedacht

worden dat de resetprocedure instabiel is wanneer PE3 het mid

dengebied moet verlaten tijdens de reset. In werkelijkheid

wordt zo'n situatie op den duur vanzelf opgeheven door

veranderingen van het tussenliggende element PE2.

Voor de volledige programmmatekst wordt verwezen naar

bijlage IV.
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6 Metingen aan de testopstelling en resultaten.

6.1 Testoondities.

Uit de literatuur [1], [2], [32], [36], [40] en eigen metingen

is bekend dat de SOP in de vezel slechts booglengtes van enkele

graden over de PB aflegt onder normale omstandigheden. Dat wil

zeggen. wanneer de vezel aan begin en einde goed gefixeerd is

en verder bij het verkabelen geen invloed ondervindt van mecha

nische spanningsveranderingen. Experimenten met vezel lengtes

van 30 km. lengte. gedaan over tijdsduren van 24 en 96 uur.

geven dit aan [32].

Het effect van bewegen van een stuk vezel kan veranderingen

tot gevolg hebben van enkele booggraden per seconde tot maxi

maal 20u - 40u radls tijdens •spikes , -ruime schatting-. Deze

'spikes' kunnen bijvoorbeeld optreden bij tikken op de vezel

met een rubber hamer. In praktijksituaties kan dit voorkomen

bij werkzaamheden aan de kabel of sterke grondtrillingen. De

veranderingen onder invloed van temPeratuurverschillen zijn

minder snel - in ieder geval kleiner dan lOu radls -

Er is nagegaan in hoeverre de regelalgorithmen -voor twee en

voor vier vezelklemmen- verstoringen kunnen bijregelen. Daar

voor zijn de volgende testcondities beschouwd:

* 1 * Geen externe verstoringen.

Doordat de vezel is ingeklemd met een voorspanning zijn

de variaties van de SOP wel groter dan in 'normaal'

bedrijf ten gevolge van werking.

* 2 * Manuele verstoringen.

Dit kan uiteenlopen van schudden van een stuk vezel.

inknijpen, torderen of tikken op een stuk vezel.

* 3 * Instelbare verstoringen door het genereren van driehoek

spanningen met verschillende amplitudes en frequenties

op vezelklem PE3 en PE4. Zie figuur 6.1. Dit gaat alleen

voor SOPM2. De SOP beschrijft dan random banen over de

PB.
* 4 * Instelbare verstoringen door het genereren van driehoek-



spanningen op een vijfde vezelklem die is geplaatst

onder een willekeurige hoek a -tussen 5 en 40 graden-.

De verstoringen beschrijven cirkels over de PB om de as

door de eigenwaarde van PE5 -(2a,O) , (2a + T,O)-.

* 5 * Met de hand roteren van het polarisatiefilter. Zie 3.3.

!\ ~ ~

! \ 1\ /\-
\ i \ I \ '

\ I \ / \f'E3 / \
\ i \ I '\,;'\ / \! \:

\ i , j V
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o ~ IJ

PE~

i
Gp
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fig. 6.1 Verstoringssignalen van PE3 en PE4 en het gevolg

voor het signaal (geen regeling, 1500 samples/s).
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Telkens is de intensiteit met en zonder regeling gemeten. Aan

de hand van de variaties in 1 bij afwezigheid van de regeling

is de SOP-veranderingssnelheid in rad/s vastgesteld.

6.2 Representatie.

In de software worden diverse variabelen bijgehouden die

tijdens testruns op het beeldscherm worden getoond.

Zo is op ieder moment de bitwaarde van alle vier de regel

signalen bekend -PEData 1 t/m 4, zie bijlage IV-. Er wordt aan

gegeven welk signaal wordt bijgeregeld en in een apart venster

worden samplenummer met bijbehorende ingelezen bitwaarde van de

ADC doorgeschoven. Verder wordt bijgehouden: het aantal resets

van PEl en PE2: aantal malen dat de procedure voor het testen

op het minimum wordt aangeroepen: aantal wisselingen van 1/0

poort tussen PEl en PE2; de grootte van een sprong -in bits

bij een (harde) reset.

De mogelijkheid bestaat om vooraf op te geven dat een periode

van 1000 samples wordt opgeslagen in data-files met daarin de

bitwaarden van de vier regelsignalen en het datasignaal. Met

behulp van de 'Graphix Tooibox' van Turbo Pascal is een menu

gestuurd programma -Grafiek.COM- geschreven dat deze datafiles

kan presenteren in grafieken. waarna een hardcopy gemaakt kan

worden.

De tijdschaal van de grafieken is dus afhankelijk van de

samplesnelheid. Door niet 1000 opeenvolgende samples op te

slaan, maar met zekere tussenposen, is de tendens over grotere

periodes te volgen.

Om het effect van de regelsignalen afzonderlijk te testen wordt

het programma PETabel weer gebruikt. Met behulp van een pen

recorder (philips PM.8221) is het aantal doorlopen periodes te

tellen en daarmee het bereik in fasevertraging. Zie figuur 6.2.
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fig. 6.2 Signaalverandering bij afzonderlijk variëren

van de spanning op PEl t/m PE4 (met PETabel) .

De stacks hebben nu resp. een bereik van 7."., 9lr,

4.". en 6.". rad.

6.3 Regelsnelheid.

Een maat voor de regelsnelheid is het aantal samples dat per

seconde verwerkt wordt door het regelalgorithme. Hoe sneller

deze regelsnelheid is, des te snellere SOP-veranderingen zijn

bij te regelen.

Zoals in 6.1 is opgemerkt zijn de grootste veranderingen

die kunnen optreden ca. 40v rad/s. Als de resolutie van 1 bit

overeenkomt met 4."./255 ~ 0.016.". rad. dan zijn minstens

4OJr/0.016.". = 2500 iteratieve stappen per seconde nodig om deze

veranderingen te kunnen volgen.

In eerste instantie werd dit bij verre niet gehaald - 10 itera

ties per seconde-. Hoewel dit sneller is dan de regelsnelheid

die in de literatuur wordt gemeld - 1 tot 4 iteraties per

seconde- en voldoende voor het bijregelen in normaal bedrijf,

is toch geprobeerd om ook de grootst mogelijke veranderingen

bij te regelen.
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Beperkende factoren waren:

M De RC-tijd van de eindtrap van de hoogspanningsversterker.

De uitgangsimpedantie van de gebruikte PE-versterker - fig.

4.8.- is ongeveer 470 kO, terwijl de capaciteit van de gebruik

te PE-stacks ligt tussen 40 nF en 80 nF -zie bijlage 11-. Dit

geeft een Re-tijd van 0.019 tot 0.038 seconde. Hierdoor zijn

maar ca. 20 samples per seconde te regelen. Anders heeft de

regelspanning nog niet zijn eindwaarde bereikt. Zie figuur 6.3.
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fig. 6.3 Aansturing van een vezelklem met een blokgolf (a)

en de responsie (b).

M Tijdens de test-fase van de regeling wordt een schermpre

sentatie na iedere iteratie 'updated', Dit vertraagt de rege

ling aanzienlijk.

M Een bovengrens voor de regel snelheid wordt gevormd door de

tijd die nodig is voor een AD-conversie van de gebruikte ADC.

Deze bedraagt -voor een klokfrequentie van 0.6 MHz- 100 JlS. De

maximale regelfrequentie is dus la kHz ofwel 10.000 samples per

seconde.

De RC-tijd kan -ongeveer een factor la - worden verkleind door
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met behulp van een extra transistor-eindtrap de uitgangsimpe

dantie te verlagen. Dit is niet uitgevoerd. Het probleem hier

bij was het vinden van een hoogspannings-pnp-transistor.

De snelheid is met een software-matige ingreep verhoogd. De

stijgtijd kan namelijk aanzienlijk worden ingekort door voor

een zekere tijd een extra puls op te tellen bij de regelsig

nalen. De grootte en duur van de puls zijn empirisch vastge

steld. Zie figuur 6.4.

101
DAC1 L

fig. 6.4 Toevoegen van een extra puls p voor een periode

t versnelt de responsie.
p

Door gedurende een tijd t de DAC-waarde een extra waarde in de
p

richting van de verandering te geven, wordt de stijgtijd over-

eenkomstig de pulsgrootte p verkort. De tijd t wordt gevari
p

eerd door een wacht lus meer of minder vaak te doorlopen.

Door deze ingreep én door het weglaten van de schermpresentatie

werd een regel snelheid van 1000 tot 1500 samples per seconde

gehaald.
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6.4 Resu1taten.

Een kwanitatieve analyse van de minimum signaalwaarde die wordt

gemeten - deze komt overeen met de maximale AD-waarde. zie

figuur 6.5 - is niet rechtstreeks te geven. Er bestaat wel een

vaste relatie met het verlies Cp -zie formule (3.3)-. Telkens

wordt als feedbacksignaal de logarithme van het gedetecteerde

optisch vermogen in de tijd uitgezet met dezelfde schaal

-vertikaal-. De aangegeven bi twaarde komt overeen met die ui t

figuur 6.5.

De bitwaarden van de regel/stoor-signalen PEl tot en met

PE4 komen overeen met de stuurspanningen voor de vezelklemrnen.

Hiervoor geldt dat de spanning bij van ca. 80 volt bij bit

waarde 10 oploopt tot ca. 540 volt bij bitwaarde 240 met

stappen van ongeveer 2 volt.

JOO[-"'" bib nr·

tOO

°O~----------:,:'AO-------""'lllO:b-----------:!.30

fotostroom lTb'o AnJJ,)

fig. 6.5 Relatie tussen de fotostroom (+ 0.8 ~ rust

stroom) en de bitwaarde van het signaal.

Variaties die in dit minimum optreden zijn toe te schrijven aan

kwantisatiefouten van de ADC en de kwantisatie van de regelsig

nalen - 1 bi t komt ongeveer overeen met 0.1 rad rotatie van de

&>P over de PB -.

Variatie in absolute waarde van het mimimum kan worden ver

oorzaakt door hoekfouten Aa voor PE2 en PE4 -zie 3.2-. Ook door
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een niet-homogene verzwakking van het polarisatiefilter kunnen

verschillen optreden.

Wanneer de regeling in een mimimum wordt gestopt en de SOP

wordt geanalyseerd door roteren van het polarisatiefilter -zie

3.3-, dan blijkt de azimuth • altijd overeen te komen met de

ingestelde stand ~ van het filter. De ellipticiteit ~ varieert

wel, afhankelijk van de absolute waarde van het gevonden mini

mum. Dit bleek afhankelijk van het inleggen van de vezel voor

de inklemmingen. Afwijkingen in de inklemhoek a -zie 3.2.1

betekent dat niet iedere ingangs-SOP meer volledig kan worden

aangepast.

6.4.1 Regelen met 9>PM2.

Deze regeling kan beschouwd worden als een voorbereiding voor

de onbegrensde regeling met vier elementen. Pas wanneer het

gelukt was om veranderingen tot een zekere snelheid bij te

regelen werd verder gegaan.

De maximale verstoringssnelheid die geen invloed had op het

signaal was ongeveer 411' rad/s. Zie figuur 6.6.

,.,

_------------------/----------_--------------; El

't (0" ~) (ca)- ! .~
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._.---·-PE~

fig. 6.6 Regelsignalen voor PEl (a) en PE2 (b) en respon

sie (c) bij testconditie * 3 * -met initiali

satie-. De totale tijdschaal -horizontaal- is 0.8

sec. PE3 en PE4 veroorzaken ieder een faseverand

ering van 3'11' rad.

Bij sterke manuele verstoringen kunnen de zogenaamde 'spikes'

niet geheel worden bijgeregeld -'slope overflow'-. Zie figuur

6.7.
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fig. 6.7 Responsie bij testconditie * 2 * met en zonder

regeling. De snelle variaties kunnen bijna vol

ledig worden bijgeregeld. De afgebeelde curve

beslaat een periode van 2 minuten.

Bij een reset van een van de elementen wordt het regelsignaal

gezet op een bitwaarde van 125. Het duurt dan tot 100 iteraties

voordat het signaal weer terug is in het minimum. Zie figuur

6.8.

\.

67



1':: •

l ,~

j
1 .;~

f
I UJ

::j t)
"J 'el
(. ,,1

j
, ,ol

PEl

.::

t •

fig. 6.8 Regelsignalen voor PEl en PE2 en de responsie

tijdens een reset onder testconditie M 5 M.

6.4.2 Regelen..et S>PII4.

Tijdens normaal bedrijf geldt hetzelfde als voor SOPM2. Gedu

rende periodes van een reset treedt echter een grotere variatie

in het signaal op door de extra 'verstoringen'. Zie figuur 6.9.
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fig. 6.9 Regelsignalen voor PEl en PE3 en responsie

tijdens een resetprocedure onder testconditie

* 5 *.

Voor de resultaten van diverse andere experimenten onder de in

6.1 genoemde testcondities wordt verwezen naar bijlage V.

Uit de experimenten is gebleken dat de regeling over peri

odes van enkele uren het signaal binnen acceptabele marges van

het minimum houdt zonder hier ooit buiten te geraken.
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Af en toe waargenomen verstoringen zonder aanduidbare reden

zijn toe te schrijven aan storingen van de hoogspannings

versterkers voor de piëzo-stacks. Het verdient daarom aan

beveling om bij verder gebruik een nieuwe betrouwbaardere print

te maken en de schakeling opnieuw op te bouwen.

Onder zwaardere omstandigheden komen wel tijdelijke verstoring

en van het signaal voor waarbij acceptabele marges ver worden

overschreden:

Bij eindeloos verdraaien van het polarisatiefilter in de

zelfde richting treedt op den duur een harde reset op.

Snel verdraaien van het filter over 360 graden geeft soms

ook een harde reset.

Dit gebeurt namelijk wanneer de tragere secundaire regeling

de primaire elementen niet snel genoeg kan terugbrengen binnen

het veilige middengebied.

In de initialisatiefase treedt af en toe een harde reset op

voordat evenwicht wordt gevonden. Dit is echter niet bezwaar

lijk.
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7 Q)nclusies en aanbevelingen.

Een polarisatietoestandregeling met twee piëzo-elektrische

vezelklemmen is gerealiseerd.

De piëzo-stacks en bijbehorende behuizing zijn ontworpen

en gemaakt. Er wordt gebruik gemaakt van een PC en een extra

I/o-kaart. Een AD/DA-kaart is zelf ontworpen en gerealiseerd.

Voor de aansturing van de vezelklemmen is een versterkerscha

keling gemaakt.

Het regelalgori thme -&>PM2- is geschreven in Turbo Pascal

en realiseert een begrensde regeling waarbij een willekeurige

polarisatietoestand wordt getransformeerd naar de gewenste

polarisatietoestand.

Er wordt een maximale regelsnelheid van 1500 iteraties per

seconde bereikt wat voldoende bleek om faseveranderingen van 411'

rad/s effectief te kunnen bijregelen. Tijdens het optreden van

een "harde reset', wanneer een regelelement op een grens van

zijn bereik stuit, is de polarisatietoestand aan de uitgang

voor ongeveer 50 ms uit de gewenste situatie.

Een regeling met vier vezelklemmen is gerealiseerd -&>PM4- die

een uitbreiding is van &>PM2. In normaal bedrijf geldt hetzelf

de als voor de begrensde regeling. Tijdens resets neemt een

secundaire regeling de funktie van de elementen uit de primaire

regeling gedeeltelijk over, waardoor een onbegrensde regeling

is te realiseren.

Het ontbreken van een uitgebreide polarimeter voor het vast

stellen van de polarisatietoestand aan de uitgang van de rege

laar is een gemis voor het interpreteren van de regeleffecten.

De enige kennis over de polarisatietoestand is het optisch ver

mogen dat doorgelaten wordt door een voor de fotodiode ge

plaatst lineair polarisatiefilter. Dit bleek te weinig om een

onbegrensde regeling met drie vezelklemmen te realiseren.

Vanwege het karakter van de regelmethode via het principe van
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'trial and error' is niet te garanderen dat de gerealiseerde

onbegrensde regeling totaal geen harde resets ondergaat.

Een voordeel is echter dat door dit principe de opstelling

ongevoelig is voor hardware-matige veranderingen, zoals het

wisselen van de piëzo-stacks, invloeden van de hysterese en

variaties in de hoogspanningsversterkers voor het aansturen van

de vezelklemmen.

Door het nemen van grote veiligheidsmarges tijdens een

reset en een groot regelbereik van de vezelklemmen is de kans

op een harde reset te verkleinen.

De gerealiseerde regelsnelheid is ten opzichte van vergelijk

bare regelmethoden uit de literatuur beduidend groter. Daar

worden snelheden van enkele iteraties per seconde gemeld, ter

wijl hier momenteel reeds 1500 iteraties per seconde kan worden

gehaald. Dit is echter nog niet snel genoeg om ook de snelst

gemeten verstoringen te kunnen controleren.

Bovendien wordt de snelheid door de secundaire regeling

aanzienlijk verminderd. Dit heeft tot gevolg dat in die situ

aties de toelaatbare snelheden van faseveranderingen liggen bij

O.5v rad/s.

Optredende variaties in het signaal ten gevolge van storingen

in de versterkers voor de piëzo-stacks kunnen waarschijnlijk

worden verholpen door de schakeling opnieuw op te bouwen op

print.

Door aanpassen van de hardware (snellere ADe, kleinere RC-tijd

voor de PE-versterker) en software ( stroomlijnen van het algo

rithme, programmeren in machinecode) is de regelsnelheid nog op

te voeren.

Door gebruik te maken Van 12-hits conversie is de nauwkeu

righeid van de regeling ook te vergroten.
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Bijlage I:

Oriënterende .etingen aan SOP-fluctuaties.

De dubbelbrekende effekten zijn d.m.v. metingen kwalitatief

geverifieerd. Het optisch vermogen is gemeten met behulp van

een optische multimeter (Photodyne). Zonder polarisatiefilter

bedroeg het ui ttredend vermogen -10 dBm (0.1 mW).

Fluktuaties in de SOP:

* Over een etmaal varieerde de azimuth. over 10 graden.

terwijl de vezel met rust was gelaten.

* Over een uur bezien bleef. constant binnen 1 graad. zodat

het maken van betrouwbare meetseries mogelijk is.

* Moduleren van de polarisatie bij het begin van de vezel

d.m.v. het aanbrengen van willekeurige mechanische verstoringen

geeft vermogensverschillen van 10 dB bij een bepaalde stand van

het polarisatiefilter.

Manipuleren van de SOP:

* Aanbrengen van 6 windingen met R = 15 Dm geeft volgens de

literatuur [10]. [41] een fasevertraging tussen de orthogonale

modi van ongeveer een halve golflengte. Het windingsvlak is

daarna nog over 90 graden draaibaar om via een extra tordatie

de resulterende richting van de snelle as te veranderen. Hier

door varieert de azimuth van de SOP. Zie figuur 1.1.

* Inklenmen van de vezel over 8 Iml met een varierende kracht

gaf een serie metingen die het mogelijk maakten om de rotatie

richting te achterhalen. Zie figuur 1.2.

* Kombinatie van beide effecten werd bereikt via de volgende

opstelling:
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fig. 1.1 Optisch vermogen (in dBrn) als functie van de

stand (in graden) van het polarisatiefilter.

R =15 mm, N =3, voor verschillende tordering

van de vezelspoel (tussen -w/2 en +T/2).
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fig. 1.2 Optisch vermogen als functie van de stand van

het polarisatiefilter voor variërende kIemkracht.
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fig. 1.3 Regeling van de S:>P met behulp van twee klemmen

en een vezelspoel.

Diverse kombinaties van uitgeoefende krachten op de klemmen

-klem 1 op 45 graden met het vlak van tekenen- zijn gemeten en

het effekt wat dit had op de s:>P. Vervolgens is bij inklemmen

aan beide zijden voor meerdere wikkelvormen -varieer het aantal

windingen N en de straal R- het effect van torderen van het

vezelstukje bekeken. Telkens is de richting van maximaal ver

mogen en het verschil tussen minimum en maximum voldoende om de

S:>P te schetsen. Zie onderstaande tabel.

* In de diverse situaties is ook gekeken naar invloed van

bewegen van de veze1 op de s:>P. Deze was verge li jkbaar me t de

situatie van een losliggend stuk vezel.
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TABEL 1.1 SOP-bepaling voor situaties als in fig. 1.3.

Si tuatie

N =7. R = 15nvn:

klemmen los

klem 1 vast

klem 2 vast

klemmen vast

tordeer -5 gr.

-1 gr.

5 gr.

30 gr.

45 gr.

90 gr.

N = 9. R = llmm:

tordeer 0 gr.

90 gr.

maximum

(in graden)

6

30

10

40

95

70

25

31

28

120

3

170

verschil

(in dB)

9.3

9.2

14.8

20.5

6.6

12.8

15.2

11.1

18.0

9.3

16.7

7.0

SOP

N=17.R=7mm:

optisch vermogen kleiner dan -40 dBm vanwege uitstraling

in de te scherpe bochten.

eDialEIE:

Door aanbrengen van ui twendige mechanische spanningen is de SOP

in principe te manipuleren naar iedere gewenste toestand. maar

zonder een aktieve aanpassing fluctueert deze nog steeds zoals

in een normale -dubbelbrekende- vezel.
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Bijlage n:
Tabel van FE1tack gegevens.

PE-stack aantal totale Capaciteit
plaatjes
PXE5 hoogte (in nF) *(in mm)

1 15 5.4 42

**2 20 --- 17

3 22 8.1 53

4 25 9.6 74

5 25 8.6 44

6 24 --- 61

7 28 10.1 81

*: capaciteitsmeter met 1 Volt/20 kHz aansturing
**: ontmanteld na kortsluiting
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Bijlage 111:

Alleiding van lor.ule (2.11)

lp' pp'
--I =cos2(---) (111.1)

P 2

De intensiteit lp van het gepolariseerde licht voor de lineaire

polarisator wordt gegeven door

2 2 2 2lp = a cos • + b sin • (111.2)

met a en b de grootte van de elliptische korte- en lange- as.

Na de polarisator is de intensiteit lp':

2 2 2 2lp. = a cos (a-.) + b sin (a-.) (111.3)

Stel de ingangs-intensiteit gelijk aan 1. dan geldt voor de

ellipticiteit ~p van de ingangs-SOP

a = cos ~p b = sin ~p (111.4)

en
I .

P 2 2 2 2
lp = cos ~p cos (a-~p) + sin ~ sin (a-~p) (111.5)

Overgaan op de dubbele hoek geeft

1 1
(2 + 2 cos 2(a-.) +

1 1
(2 - 2 cos 2~p)

1 1
(2 - 2 cos 2(a-.)

1 1
=2 + 2 cos(~p) cos 2(a-.) (111.6)

Met de cosinusregel voor de boldriehoek PLP' -zie figuur

111.1- kan voor de booglengte PP' worden geschreven (~p' = 0)
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R

fig. 111.1 Boldriehoek PLP' op de Poincaré-bol.

TT TT

cos PP' = sin(2-2~p) sin(2-2~p') cos(2.-2a) (111.7).

zodat voor (111.6) kan worden geschreven

(lIloS)

q.e.d.
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Program SOPManipulation;
(M~(MMMMMMMMM~(~(MMMMMMMMMMMMMUMMMMMMMMM~(MMMMMMMMMMMMMMMMM.(~(MMMJ(MMM)

(* *)
(* SOP MANIPULATION PROGRAM *)
(* *)
(* FOR FOOR PIEZOSTACKS Version 1.0 *)
(* *)
(* Eric van Broekhoven mei 1988 *)
(* *)
(MMMMMMMMMMNMMMMMMMNMMMMMMNMMMMMMMMMNt'MMMMMMMNMMMMMNMIEMMMMMMMMMM)

{
This program takes care of the data aquisi tion of a control
system for the manipulation of the state of polarisation in
a monomode optical fiber. A 'peak-search' of the minimum
current through the photodiode is establ ished by changing
the mechanical stress over a small length of the fiber.

Measurement data can be displayed on screen.

INSTRUCTIONS :
1. Run this program using the TURBO.OOM compiler with SOPM4.PAS

as work file.
2. Type any key to freeze the display and temporarely stop the

control. Type <return> to go on.
3. Type <?> to exit the program.
4. There is an option for presentation on screen during running.

This slows down the amount of iterations per second drastically
-from 1000 samples/sec. to 50 samples/sec.-.

5. There is an option to store 1000 samples of input and
feedback signaIs. These can be graphically presented with
GRAFIEK. a:>M.

}
{SR-}
{SB+}
{SS+}
{SI+}
{SN-}

{Range checking off}
{Boolean complete evaluation on}
{Stack checking on}
{I/O checking on}
{No numeric coprocessor}

USES crt;

const
{adressen van gebruikte 8255 I/o-kaart}

PortAD = S1B1;
PortADCOntr = SlB2;
PortContrI = SlB3;
PortContr2 = SlB7;
PortI = SlBO;
Port2 = SlB5;
Port3 = SlOO;
Port4 = SlB4;
PortCounter = SlBS;
PortContrCount = SlBB;

PrimUpLimit = ISO; {bovengrens van middengebied PEl en PE2}
PrimLowLimit =70: {bovengrens van middengebied PEl en PE2}
SecUpLimi t = 150: {bovengrens middengebied voor P.E3 en PE4}
SecLowlimit = 100; {ondergrens middengebied voor P.E3 en PE4}
Jump = 10; {marge voor middengebied bij reset}
AmountPP = 6; {aantal keren peaksearch op een stack}
MaxPlotGlb = 1000; {vaste arraywaarde voor Graphix}



Wtab array [1 .. 3.1 .. 4] of integer
= ( (5. 2. 35. 11).

(45. 6. 75. 23).
( 5. 15. 35. 23) );

{posities van windows op het scherm}

type
Plotarray = array[1 ..MaxPlotGlb.1 .. 2] of integer;

var
Data: byte;
PrevData: byte;
PrevPrevData: byte;
PEData: byte;

PEDatal: byte;
PEData2: by te;
PEData3: byte;
PEData4: byte;

{laatst ingelezen waarde van PD}
{voorlaatste waarde van PD}
{voor-voorlaatste sample van PD}
{DA-waarde voor stack die momenteel
bijgeregeld wordt}

{DA-waarde van stack 1 als in rust}
{DA-waarde van stack 2 als in rust}
{DA-waarde van stack 3}
{DA-waarde van stack 4}

FirstPort: boolean; {geeft aan of PEl of 2 wordt bijgeregeld}
CompRes: boolean; {bewaart richting van huidige stack}
CompRes1: boolean; {bewaart richting van stack 1 in rust}
CompRes2: boolean; {bewaart richting van stack 2 in rust}
reset1: boolean; {geeft aan dat bezig met reset van stack 1}
reset2: boolean; {geeft aan dat bezig met reset van stack 2}
up3: boolean; {bepaal t bij reset1 veranderrichting van PE3}
up4: boolean; {bepaal t bij reset2 veranderrichting van PE4}
Peak: boolean; {voor detekteren van maximum bij invoer PD}
SchermPresentatie: boolean; {tijdens run resultaten op scherm}
GrafiekPresentatie: boolean;{bewaar var. voor plotten achteraf}

CurrentPort: integer;
A: integer;
B: integer;
C: longint;
D: longint;
E. F : integer;
i.j.k.m1.m2: integer;
Sample: longint;
tel: integer;

BitTest: boolean;
Jump1: integer;
Jump2: integer;

n: real;

eh . X. Y: ehar;

{waarde van uitgangspoort in gebruik}
{aantal resets van stack 1}
{aantal resets van stack 2}
{aantal poortwissel1ngen}
{aantal minimum check's}
{aantal harde resets}
{hu lpvar iabe Ie}
{aantal ingelezen waarden PD}

{aantal bewaarde waarden voor opslag}

{resultaat EOe-test bij data inlezen}
{vastgestelde resetsprong bij stack 1}
{vastgestelde resetsprong bij stack 2}

{hulpvar voor wachtlus}

{hulpvar voor inlezen van kbd}

PEl. PE2. PE3. PE4. signaal: Plotarray; {100 samples van de
DA/AD-signalen. klaar voor graf i ekpresentat ie}

drawdata: text; {FilVar voor wegschrijven plotarray's}

procedure Frame(UpperLeftX. UpperLeftY. LowerRightX.
LowerRightY: Integer);

(MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMKMKMMMMMMMMMMMMMM)

{Procedure t.b.v. presentatie meetgegevens op scherm.
Maakt de kaders voor de windows. wordt aangeroepen door



procedure MakeScreen.
INVOER:
UIlVOER:
Procedures: -

}
(MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.fM.fMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMUMM.fMMMMM)

var I: integer:

begin {Frame}
GotoXY(UpperLeftX, UpperLeftY):
Write(chr(218»:
for I := (UpperLeftX + 1) to (LowerRightX - 1) do
begin

Write(chr(l96»;
end:
Write(chr(191»;
for I := (UpperLeftY + I) to (LowerRi~tY - 1) do
begin

GotoXY(UpperLeftX , I): Write(chr(179»:
GotoXY(LowerRightX. I); Write(chr(179»;

end;
GotoXY(UpperLeftX, LowerRightY):
Write(chr(192»;
for I := (UpperLeftX + 1) to (LowerRightX - 1) do
begin

Write(chr(l96»:
end:
Write(chr(217»;

end: {Frame}

procedure MakeScreen;
(MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM)I()E~nOOOf)l()fM)I(MMMMMM)I(M)I(MMMMMMMMM)I()

{Procedure t.b.v. presentatie meetgegevens op scherm.
Wordt aangeroepen als de menukeuze schermpresentatie met
ja wordt beantwoord en zet eenmalig
de kaders en conmentaren op het scherm.

INVOER: <Wtab>
UIlVOER: 
Procedures: Frame

}
(MMMMMMMM)I(MMMMMMMMM~EM)I(MMMMMMMMMMMMMMMMM)I(MMM)I(MMM)I(MMMMMMMMMMMMMM)

var I: integer:

begin
ClrScr:
GotoXY(55,l) ;
writeln('SOPM4');
GotoXY(50,3);
writeln('signaal fotodiode: '):
GotoXY(7,3);
write('poortnr:'):
GotoXY(7 ,5);
write('PE1 bitwaarde: '):
GotoXY(7,6):
write('PE2 bitwaarde:'):
GotoXY(7,7):
write('PE3 bitwaarde:');
GotoXY(7 ,8);
write('PE4 bitwaarde:');



GotoXY(7, 10) :
write('reset sprong:'):
GotoXY(7 ,16):
writeln('# resets poort 1:'):
GotoXY(7 ,17):
writeln('# resets poort 2:'):
GotoXY(7 ,19):
write('# poortwisselingen:'):
GotoXY(7,21):
write('# minimum check's:'):
for I := 1 to 3 do
begin

Frame(Wtab[I.1] - I, Wtab[I,2] - I, Wtab[I,3] + I,
Wtab[I,4] + 1):

end:
end; {MakeScreen}

procedure UpdateFiles:
(MMMMMMMMMMMMMMMM.f.fMM.(MMMMMMMMM"MMM.(MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.fMMM)

{Slaat 1000 waarden op van de diverse variabelen voor verwerking
in grafieken, indien in het menu grafiekpresentatie met ja is
beantwoord.

INVOER: <StartTel>, <CurrentPort>, <PEData>, <PEDatal>.
<PEData2>, <PEData3>, <PEData4>. <Data>

UITVOER: -
Procedures: -

}
(MMMMMMMMM.(MMMMMMMMMMMMMM)f.(."fMM.(M.(MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.(MMM.m )

begin
if (tel <= MaxplotGlb) then
begin

if CurrentPort = PortI then
PE1[tel,l]:=PEData

else PE1[tel,l]:=PEData1:
if CurrentPort = Port2 then

PE2[tel,l]:=PEData
else PE2[tel,l]:=PEData2:
PE3[tel.1]:=PEdata3:
PE4[tel,l]:=PEdata4;
signaal[tel.1]:=Data:
PE1[tel,2] :=tel:
PE2[ te1,2]: =tel:
PE3[tel,2]:=tel:
PE4[tel,2] :=tel:
signaal[tel.2]:=tel:
tel:= Succ(tel):

end:
end: {UpdateFiles}

procedure UpdateWindow:
(MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM)

{Procedure t.b.v. de grafische voorstelling van de meetgegevens
op scherm. Wordt aangeroepen na iedere vraag om een sample van
fotodiode. Houdt de waarde van de verschillende variabelen up to
date. INVOER: <Curren tPor t>, <PEData>. <PEDatal>, <PEData2> .

<PEData3>. <PEData4>.<A>. <B>. <C>, <D>.
<Sample>. <Jump>

UITVOER: -



Procedures: -
}

("""""""""""""""""""""""""~E""""""""""""""""""""""""""""""""""""")
begin

GotoXY(20, 3) ;
if CUrrentPort=Portl then

write('1 ')
e lse wr i te ( , 2 ' ) ;
GotoXY(24,5);
if CUrrentPort = PortI then
begin

write(' '); GotoXY(24 ,5) ;
wri te (PEData) ;

end
else begin

write(' '); GotoXY(24 ,5) ;
write(PEDatal);

end;
GotoXY(24 ,6) ;
if CUrrentPort = Port2 then
begin

wri te(' '); GotoXY(24,6);
write(PEData);

end
else begin

wri te(' '); GotoXY(24.6);
wri te (PEData2) ;

end;
GotoXY(24. 7); wri tee , ');
GotoXY(24.7); write(PEData3);
GotoXY(24,S); wri te(' ');
GotoXY(24.S); write(PEData4);
GotoXY(22.10); write(Jump);
GotoXY(27,16); write(A);
GotoXY(27,17); write(B);
GotoXY(27,19); write(C);
GotoXY(27,21); write(D);
Window(Wtab[2,l.], Wtab[2,2], Wtab[2,3], Wtab[2,4]);
GotoXY( 1. I);
InsLine;
GotoXY(6, I) ;
writeln('sample " Sample,': ',Data);
Window(I,I,SO,25);

end; {UpdateWindow}

procedure ReadAD;
(""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""~E"""""")
{leest nieuwe AD-waarde in overeenkomend met stroom door de
fotodiode. Het haalt tevens de meetgegevens naar scherm.

INVOER: <Data)
UITVOER: <Data), <PrevData)
Procedures: UpdateWindow

}

(""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""")
begin

PrevPrevData := PrevData;
PrevData := Data;

port[PortADCOntr] := SOS; {start conversie m.b.v. bit C3}



port[PortADContr] := SOO;
repeat

BitTest := «port[PortADContr] and S20) <> SOO);
{test op EOC}

until BitTest ;
Data := port[PortAD];

Sample := succ(Sample);

if SchermPresentatie then
UpdateWindow;

end; {ReadAD}

procedure DAReset;
(MMMtEMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMtEMUMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM )

{wordt aangeroepen door procedure OleckReach in het geval dat
de waarde van <PEData> bui ten het bereik van de variabele dreigt
te gaan (LowLimit tot UpLimit). De waarde van PE3 of PE4 wordt
een nivo gewijzigd. waarna de regeling doorgaat.

INVOER: <PEData>. <CurrentPort>. <Jump>
UITVOER: <PEData>
Procedures: -

}
(MMMMMMMMMMMMMMMMMMMtEMMMMMtIMMMtUEMMtEMMtEMMMMMMMMMMMMMMMMMMMtEMMtEMMM)

begin
if (CurrentPort =PortI) and (resetl) then {reset op PEl}
begin

if (PEData < PrimLowLimit + Jump) or
(PEData> PrimUpLimit - Jump) then

begin
if up3 then

PEData3 .= (PEData3 + 2)
else

PEData3 := (PEData3 - 2);
port[Port3] := PEData3;
if (PEData3 > 245) or (PEData3 < 10) then

up3 := not up3;

if SchermPresentatie then
begin

GotoXY(27.3);
write('3');

end;
end
else resetl := false;

end;

if (CurrentPort =Port2) and (reset2) then {reset op PE2}
begin

if (PEData < PrimLowLimi t + Jump) or
(PEData> PrimUpLimit - Jump) then

begin
if up4 then

PEData4 := (PEData4 + 2)
else

PEData4 := (PEData4 - 2);
port[Port4] := PEData4;
if (PEData4 > 245) or (PEData4 < 10) then

up4 := not up4;



if SchermPresentatie then
begin

GotoXY(29,3):
write('4'):

end:
end
else reset2 := false:

end:
{harde reset:}

i f PEData > 225 then
begin

PEData := PEData - 100:
if CurrentPort = PortI then

E := succ(E)
else F := succ(F):

end:
if PEData < 30 then
begin

PEData := PEData + 100:
if CurrentPort = PortI then

E := succ(E)
else F := succ(F):

end:
port[CurrentPort] := PEData:

end; {DAReset}

procedure DASet:
(MMMM~~MMMM~~~MMMMMM~MMM"WW~MWWWWMMMM~MWMWWWWMMMMW"MWWMMMMM"~MWM)

{Wordt aangeroepen door procedure ADCOmpare en CheckMin.
Stuurt de poorten voor de piezo-elementen aan, afhankelijk
van het resultaat van procedure ADCOmpare.

INVOER: <PEData>, <CurrentPort>, <CompRes> , <Minimum>
UITVOER: <PEData>
Procedures: -

}
(WWMWWMWWWWWWMMMMMMWMMMMMMWMMWWWMWWW.(MM.(MMWWMMWMM.(MWMMMMWWWWWWWM)

begin
if CompRes then
begin

PEData := succ(PEData):
port[CurrentPort] := PEData + 29: {extra puls}
for i := 0 to 24 do

n := 1 tE 2:
port[CurrentPort] := PEData:

end
else
begin

PEData := pred(PEData):
port[CurrentPort] := PEData - 29: {extra puls}
for i := 0 to 24 do

n := 1 tE 2:
port[CurrentPort] := PEData:

end:
end: {DASet}

procedure CheckMin:
(MMWW.(WWWMMWWWWWWW.EWWWWWWWWWWWWMWWWWWMMWMMMMWWMMWMMMMMMMW.EMMMMMM)



{Deze procedure wordt aangeroepen door ADCOmpare wanneer de twee
voorgaande signaalwaarden <Data> gelijk waren. Er wordt nagegaan
of dit stabiel punt overeenkomt met een minimumsignaal. Dit
gebeurt door het regel signaal <PEData> te varieren rondom zijn
huidige waarde.

invoer: <Data>. <PrevData>. <PrevPrevData>. <CompRes>
uitvoer: <CompRes>
procedures: DASet. ReadAD

}
(NNNNNNNNNNNNNNNNNtfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNtENN)

begin
for j := 0 to 1 do
begin

DASet:
end:
ReadAD:
if Data < PrevData then
begin

CompRes := not CompRes:
for j := 0 to 3 do {bekijk andere zijde op beter signaal}
begin

DASet:
end:
ReadAD:
if Data < PrevPrevData then
begin

CompRes := not CompRes:
for j := 0 to 1 do
begin

DASet:
end:

end:
end:

end: {CheckMin}

procedure ADCOmpare:
(NNtfNtENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN)

{Wordt aangeroepen door procedure InitSet of PeakSearch.
Vergelijkt de laatst ingelezen AD-waarde <Data> met de vorige
<PrevData>. Wordt deze kleiner. dan blijft <PEData> in dezelfde
richting veranderen. Bij gelijke waarde wordt procedure CheckMin
aangeroepen. Als de waarde groter wordt. wordt de verander
richting gekeerd m.b.v. de boolean <CompRes>.

INVOER: <Data>. <PrevData>. <PrevPrevData>
UITVOER: <CompRes> • <D>
Procedures: ReadAD. CheckMin. DASet

}
(NNNNNNtfNNNNNNNNNNNtfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN)

begin
1f Data < PrevData then

CompRes := not CompRes:
1f (Data = PrevData) and (Data =PrevPrevData) then
begin

D:=D+l:
CheckMin:

end
else DASet:

end: {ADCOmpare}



{terugregelen van PE2 naar middengebied}

reset1) end (PEData3 <> 125) then
{terugregelen van PE3 naar middengebied}

= 15 then

procedure CheckReach:
(MMMM)I(NNMMNNM)(MM.E)€MMMM)()()(MM)(NJfMMMNMMMMMM)()I(MM)I(MMMM)()(MMMMMM)()(MM)()lEM)

{Wordt aangeroepen door de procedure PeakSearch na iedere
verandering van <PEData> . Het neemt maatregelen als de waarde
op een grens van het bereik stuit.

INVOER: <PEData>
UITVOER: <A>. <B>
Procedures: DAReset

}
(MM.EMMMMMMMMM.EMUUMMMMMM.EMMMMMMMM.EMMMMMMUMMMM.EMMMMM.EMMMMMMMMMMMMM)

begin
if «CurrentPort = Portl) end (not reset1» or

«CurrentPort = Port2) end (not reset2» then
begin

if (PEData> PrimUpLimit) or (PEData < PrimLowLimit) then
begin

if CurrentPort = Port1 then
begin {terugregelen van PEl naar middengebied}

reset1 := true:
A:=A+1 :

end
else
begin

B:=B+1 :
reset2 := true;

end;
end;

end:
if (not
begin

if m1
begin

m1 := 0:
if PEData3 < SecLowLimi t then

PEData3 := succ(PEData3):
if PEData3 > SecUpLimit then

PEData3 := pred(PEData3) :
Port[port3] := PEData3:

end
else m1 := succ(m1):

end:
if (not reset2) end (PEData4 <> 125) then
begin {terugregelen van PE4 naar middengebied}

if m2 = 15 then
begin

m2 := 0:
if PEData4 < SecLowlimit then

PEData4 := succ(PEData4):
if PEData4 > SecUpLimi t then

PEData4 := pred(PEData4);
Port[port4] := PEData4;

end
else m2 := succ(m2);

end;
end; {CheckReach}

procedure PortChange;
(MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM)



{Wordt aangeroepen door procedure PeakSearch en Initialize.
Verwisselt de aan te sturen poort en bijbehorende <PEData>
waarde. Tevens wordt nagegaan or een reset-stap gezet moet

worden.
INVOER: <PEData>. <CUrrentPort>. <CompRes>

<resetI>. <reset2>. <FirstPort>
UITVOER: <PEData>. <CUrrentPort>. <CompRes>. <C>

<FirstPort>
Procedures: DAReset

}
(NNNNNNNNNNNNNNNNNNMMMNNNMNMMMMMMMMMMMNNMNMMMNNNNNNNMNMNMNMNNMMM)

begin
ir FirstPort then
begin

iE reset2 then
begin

ir (PEData> PrimUpLimit) and (PEData> PEData2) then
up4 := not up4;

ir (PEData < PrimLowLimit) and (PEData < PEData2) then
up4 := not up4;

end;
CurrentPort := PortI;
PEData2 := PEData;
PEData := PEDatal;
CompRes2 := CompRes;
CompRes := CompRes I ;
ir resetl then DAReset; {verander PE3 een bitnivo}

end
else
begin

iE resetl then
begin {bePaal veranderrichting voor secundair element}

ir (PEData> PrimUpLimit) and (PEData> PEDatal) then
up3 := not up3;

ir (PEData < PrimLowLimit) and (PEData < PEDatal) then
up3 := not up3;

end;
CUrrentPort := Port2:
PEDatal := PEData;
PEData := PEData2;
CompRes I := CompRes;
CompRes := CompRes2;
ir reset2 then DAReset; {verander P.E4 een b1tnivo}

end;
C:=C+I;
FirstPort := not FirstPort;

end; {PortChange}

procedure TimerSet;
(NNMNNNNMNMMMMMMMMMMMNMMNMMMMMNNNMMMNMMMNNMMNMMNNMNNNNMNNNNNNNNN)

{Procedure wordt aangeroepen door procedure Initialize. Het
aktiveert het juiste kloksignaal voor de AD-COnverter.

INVOER: 
UITVOER: 
Procedures: -

}
(NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNMNNNNMN)

begin
port[PortContrcount] := 536; {aktiveer juiste timerrunktie}



port[PortCounter] := 52;
port[PortCounter] .= 50;

end; {TimerSet}

{deel kloksignaal van 1.2 MHz door 2}

{alle regelsignalen in het midden}
{van het regelbereik van 0-255 }

procedure Initialize;
(M)()r(MM~()(MM)(MMM)I()(MN)()()l(MMM)()I(MMMN)I(MMMM)I()()(M)(M)l(M)(M)EM)()(MMMMMMM)(NM)()(JI()()l()

{Wordt eenmalig aangeroepen door hoofdprogramma.
Zet beginwaarden van de variabelen

INVOER:
UITVOER: <PEData>. <PEDatal>. <PEData2>. <PEData3> •

<PEData4>. <FirstPort>. <CompRes>.
<CompResI>. <CUrrentPort>. <CompRes2>.
<A>. <8>. <C>. <0>. <E>. etc ..

Procedures: TimerSet
}
( NNNNNNNNIENNNN.(NNNN.ENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN.(NNNNNNNNNNNNNNN)

begin
A := 0; B := 0;
C := 0; D .= 0; {houden aanroep bepaalde procedures bij}
E := 0; F := 0; Sample := 0:
PEData := PEDatal;
CompRes1 := true;
CompRes2 := true;
CompRes := CompRes1;
CurrentPort := PortI;
TimerSet;
port[PortContr1] := 58A; {set read/write mode}
port[PortContr2] := 580;
port[PortADContr] := 500: {set AD-kanaal 1. adr O. 1 en 2 nul}
reset1 := false; up3 := true; mI == 0;
reset2 := false; up4 := true; m2 := 0;
PEData == 125;
PEDatal := 125;
PEData2 := 125;
PEData3 := 125;
PEData4 . = 125;
port[port3] == PEData3;
port[port4] := PEData4;
GrafiekPresentatie := false;
k:=O;

end; {Initialize}

function escape:boolean;
(NNNNNNNNN.ENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNUNNNN.(NNNN.(NNNNNNNN)

{ Onderbreekt het hoofdprogramma en dus de regeling tijdelijk
bij intoetsen van diverse opties op het keyboard.}

(NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNMMMNNNNNNMMNNNMNNNNNNNNNNNNN.E)

begin
escape:= false;
if KeyPressed then
begin

clrscr;
GotoXY(5.25) ;
writeln('regeling onderbroken');
rea.d(ch) ;
clrscr;
if SchermPresentatie then

MakeScreen



else
begin

GotoXY(15,lO) :
writeln('regeling SOPM4 in werking'):

end:
if ch = #63 then escape := true:{type <?> voor exit}
if ch = #120 then {type <x> voor opslaan data}
begin

GrafiekPresentatie := true:
tel:= 1;

end;
end;

end; {fuction escape}

procedure PeakSearch:
(MMMMM)I(MMMM.(MMMMMMNMMMMMMMMMMM.()()(MMMMMMMMMMMMMNMMMM)()l(M),(MMMMMMM)

{Het eigenlijke hoofdprogramma.
Om en om worden PortI en Port2 naar een minimum waarde van Data
geregeld in <AmountPP> stappen.
Wordt een grens van het regelbereik overschreden dan volgt er
een resetprocedure waarbij Port3 en Port4 gebruikt worden.

INVOER: <AmountPP>
UIlVOER: -
Procedures: ReadAD. AOCompare. CheckReach

PortChange
}
(MMMMMMMMMMMMMMMMMM)(»()(M)(MMM)(MMMMM)(MMMM)(MMMMMMMMMMMMMMM»(MMM»(MM»()

var I: integer:

begin
while not escape do {voor onderbreken van de regeling}
begin

if GrafiekPresentatie then
begin

if k = 1000 then
begin

UpdateFiles; {na iedere 1000 poortwisseling data-opslag}
k := 0;

end
else k := succ(k);

end;
for 1:= 1 to AmountPP do
begin

CheckReach:
ReadAD;
AOCompare;

end;
PortChange; {na aantal iteraties wisselen van regelpoort}

end;
end; {PeakSearch}

Procedure WriteFiles;
(MMMMM)(MM)()()()()(MM)()()(MM)(MMMMMMMMMMMMMMMMMMM)(MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM)

{Schrijft de arrays, geschikt voor de Graphix Tooibox. met de
diverse variabelen weg in datafiles. Wordt aangeroepen in het
hoofdprogramma, als gekozen is voor grafiekpresentatie.

INVOER: <PEl>. <PE2>, <PE3> , <PE4> , <signaal>
UIlVOER: -



Procedures: -
}
(MMMMMMMMMMMMMMMMMMMtEMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMUMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM)I()

var i: integer:

begin
GotoXY( 15,19):
writeln('regelalgorithme afgebroken'):
GotoXY(l5,21) :
writeln('opslaan data in DRAW1,2,3 en 4.DAT');
assign(drawdata, 'draw1.dat');
rewrite(drawdata);
for i := 1 to MaxPlotGlb do
begin

writeln(drawdata,PE1[i,1],' ',PE1[i,2]);
end;
close(drawdata) ;
assign(drawdata, 'draw2.dat');
rewrite(drawdata);
for i := 1 to MaxPlotGlb do
begin

writeln(drawdata,PE2[i, 1], ' ',PE2[i,2]);
end;
close(drawdata);
assign(drawdata, 'draw3.dat');
rewrite(drawdata);
for i := 1 to MaxPlotGlb do
begin

writeln(drawdata,PE3[i,1],, ',PE3[i,2]);
end;
close(drawdata) :
assign(drawdata, 'draw4.dat'):
rewrite(drawdata):
for i := 1 to MaxPlotGlb do
begin

writeln(drawdata,PE4[i,1],' ',PE4[i,2]);
end:
close(drawdata);
Go toXY ( 15,22);
writeln('opslaan data in SIGNAAL.DAT'):
assign(drawdata, 'signaal.dat');
rewrite(drawdata);
for i := 1 to MaxPlotGlb do
begin

writeln(drawdata,signaal[i,1],' ',signaal[i,2]);
end;
close(drawdata) ;

end; {WriteFiles}

procedure Menu;
()I()I()I()I(M)I()I(M)I()I()I(MM)I(M)I()I(M)I(MMM)I(MMMMMMMMMMMMMM)I(MMMMMMMMMMMMMMMMtEMMM)I(M)I(MM)

{Procedure vraagt om testcondities en methode van presentatie
van meetgegevens m.b.v. vraag en antwoord via het scherm.
Handig voor gebruik tijdens testfase.

INVOER: -
UITVOER: <SchermPresentatie}
Procedures: -

}
()I()I()I()I(M)I()I()I()I()I()I()I()I(M)I()I(MM)I()I(M)I()I()I()I()I()I(M)I(MMMMMMMMMMM)I()I()I(MM)I()I()I()I()I(M)I()I()I()I()I()I()I()I()I()I()I()I()



begin
clrscr;
GotoXY( 15,15);
write('presentatie op scherm? (jIn)');
readln(Y) ;
if Y =#106 then
begin

SchermPresentatie := true;
MakeScreen;

end
else
begin

SchermPresentatie := false;
clrscr;
Go toXY(15 , 10) ;
writeln('regeling SOPM4 in werking');

end;
end; {Menu}

1: ',A);
2: ',B);
PEl: ',E);
PE2: ',F);

, ,PEDatal);
',PEData2) ;
'.PEData3) ;
•• PEData4);

• ,Data);

op:
op:
op:
op:

staat nu
staat nu
staat nu
staat nu

resets op poort
resets op poort
harde resets op
harde resets op

Procedure Conclusie;
(MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMKMKKKMKMKMMMMMMMMMMMMMMMMM)

{achteraf nog wat gegevens over de regeling op het scherm
presenteren.}

(MMMMMMMMMM*MMM*MMMKKMMMMMMKKKKMMMMMMMMMMM*MMMMMKMMMMMMMMMMMMM*M)

begin
writeln('aantal gelezen samples: ',Sample);
writeln;
writeln('aantal keren gecontroleerd op minimum: ',D);
writeln;
writeln('aantal poortwisselingen: ',C);
writeln;
writeln('aantal
wri teln( 'aantal
writeln('aantal
wri teln( 'aantal
writeln;
writeln('stack 1
writeln('stack 2
writeln('stack 3
writeln('stack 4
wri teln;
writeln('signaal is nu:

end;

(MMMMMMMMMMKMMMMMMKMMKKKMMMMMMMMMMKMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM)

(* HOOFDPRcx;RAMMA: *)
(MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM)

begin
Menu;
Ini tial1ze;
PeakSearch;
clrscr;
Conclusie;
if CrafiekPresentatie then

WriteFiles;
end.
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Bijlage V:

ResuI taten van experi.enten .et &>PII4.

Voor betekenis van de testcondities wordt verwezen naar 6.1.

In figuur 6.5 is de relatie tussen bitwaarde van het signaal en

de gedetecteerde fotostroom gegeven. De schaling in decibels is

daarvan afgeleid.

fig. V.1 Signaal over een periode van twee uur onder

testconditie * 1 *. Uiterst rechts het maximale

signaal zonder regeling.

aantal gelezen samples: 7671984

aantal ~eren gecontroleerd op minimum: 1716238
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fig. V.2 Signaal onder testconditie M 2 M. respectievelijk

zonder (a) en met (b) regeling over een periode van

0.8 seconde.
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fig. V.3 Signaal en regelsignalen PEl t/m PE4 onder

testconditie M 4 M. De snelheid van de SOP

veranderingen was ca.... radls.
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fig. V.4 Signaal en regelsignalen PEl t/m PE4 onder

testconditie M 4 M en M 5 M. De SOP-veranderingen

t .g. v. spanningen op PES waren ca. O. 21r rad!s .

Totale tijd: 6 sec. Wisseling na 8 iteraties.
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fig. V.S Signaal en regelsignalen PEl t/m PE4 onder

testcondities M 4 M en M S M. De SOP-veranderingen

t.g.v. spanningen op PES waren ca. 0.06'I'T rad/s.

1Totale tijd: 12 uur. Wisseling na 6 iteraties.
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fig. V.6 Als figuur V.5. totale tijd ca. 10 min.
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fig. V.7 Signaal en regelsignalen PEl t/m PE4 onder

testconditie * 1 *, na aanvankelijk roteren van het

polarisatiefilter.

Er treedt een harde reset op na een periode van onrust. Hierna

is het signaal weer stabiel. Totale tijd in de figuren is

anderhalf uur. Tevens zijn de conclusies gegeven na 4 uur en 12

minuten van de regeling.
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