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SAMENVATIING

In dit verslag worden de theoretische en praktische aspekten besproken
m.b.t. het ontwerp van een optisch heterodyne mengopstelling, waarmee de
amplitude-overdracht van optische ontvangers en fotodiodes gemeten kan
worden. Bij deze meetmethode wordt een in frekwentie afstembaar
verschilspektrum gemaakt door het licht van twee laserdiodes te laten
intertereren. H.b.v. dit verschilspektrum kan de overdracht direkt m.b.v.
een spekrrum analyser gemeten worden. De grote voordelen van de optisch
heterodyne meet.erhode t.O.V. meetmethodes waarbij gebruik wordt gemaakt
van intensiteitsmodulatie van het laserlicht, zijn principieel de grote
meetbandbreedre (tot vele honderden GHz) en de kleine meetfout
(theoretisch ongeveer 0,25 dB per GHz meetbandbreedte), ook zonder
kalibratie. AIleen bij lage frekwenties (DC tot de frekwentie die gelijk
is aan de halve breedte (HWHH) van het verschilspektrum) zullen t.g.v.
het spiegeleffekt meetfouten tot 3 dB optreden, indien er geen korrektie
wordt uitgevoerd.

De bovengenoemde kleine meetfout is aIleen te halen indien de optische
re!lekties in de meetopstelling voldoende worden teruggedrongen. Optische
Teflekties geven aanleiding tot vorm!luktuaties van het verschilspektrum,
vermogensvariaties en extra ruis. Bovendien kan het verschilspektrum bij
aanwezigheid van optiBche Teflekties niet kontinu in frekwentie
verschoven worden. Vanwege deze reden is bij de realisatie van de
meetopstelling veel aandacht besteed aan het terugdringen van optische
reflekties. De beste resultaten zijn behaald m.b.v. optische isolatoren.
Deze isolatoren zijn met name bij het gebruik van glasvezeloptiek van
groot belang.

Met de praktisch gerealiseerde opstelling is de amplitude-overdracht
van diverse optische ontvangers gemeten. De theoretisch bepaalde meetfout
is moeilijk d.m.v. metingen te verifieren, omdat een referentie, waarmee
het meetresultaat te vergelijken is, ontbreekt.

Het onderzoek heeft alB bijprodukt een temperatuurregeling met een
geoptimaliseerd dynamisch gedrag opgeleverd. Aangetoond kan worden dat de
snelheid van temperatuurregelingen in de praktijk begrensd wordt door de
thermische looptijd en door het maximaal, door het Peltier-element
leverbaar vermogen.

Bet in dit verslag beschreven onderzoek, vormt het afstudeerwerk in
het kader van de studie aan de fakulteit der elektrotechniek van de
Technische Universiteit Eindhoven. Bet afstudeerwerk is verricht van mei
1988 tot juni 1989·,_bij het Neher Laboratorium van PTT Besearch te
Leidschendam. Gaarne wil ik op deze plaats .djn beide begeleiders in
Leidschendam, Johan Bekooij en Rob van den Brink, bedanken voor hun
bijdragen aan mijn afstudeerwerk. De vele besprekingen die die ik met
beide gehad heb waren zeer leerzaam. Tevens wil ik mijn afstudeerprof
ir. J van der Plaats· en mijn begeleider in Eindhoven,
dr. ir. W.C. van Etten, bedanken voor hun aanvullende opmerkingen tijdens
mijn afstudeerperiode en voor de nauwkeurige korrektie van mijn
afstudeerverslag.
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INLElDlNG .

Een bekende tend ens in de telecommunicatie. en met name de
glasvezelcommunicatie. is het streven naar steeds grotere bandbreedtes en
steeds grotere bitsnelheden. Hierbij worden vaak nieuwe technologieen
(zoals microstrip- en stripline-technieken) toegepast en dienen nieuwe
komponenten (~oals breedbandige optiBche ontvangerB en breedbandige
fotodiodes) ontwikkeld te worden. Dit 8peur- en ontwikkelingswerk dient
vanzeltsprekend ondersteund te worden door breedbandige meettechnieken.
In een aantal gevallen zullen bestaande meetechnieken tekort schieten.
Het ontwikkelen van nieuwe. breedbandige meettechnieken zal in deze
gevallen een hoge prioriteit hebben.

De bovenbeschreven tendens vindt ook plaats bij het Neher Laboratorium
van PTT ReBearch te Leidschendam. o.a. binnen het COSNET-projekt
(Coherent Optical Subscriber NETwork) en in het recente verleden bij het
COCOS-projekt (Coherent Optical COmmunication Systems). Een van de
aandachtspunten bij deze projekten is de ontwikkeling van een
breedbandige optiBche ontvanger. Bestaande meettechnieken om de
amplitude-overdracht van de ontvorpen ontvangers te bepalen. bleken
onvoldoende nauwkeurig te zijn. Daarom is gezocht naar alternatieve
overdracht-meetmethoden. De optisch heterodyne meetmethode kan hier een
oplosBing bieden.

In dit afstudeerverslag zal eerst een overzicht gegeven vorden van de
verschillende meetmethoden ter bepaling van de amplitude-overdracht van
optische ontvangers (of van fotodiodes). Daarna vorden een aantal
theoretische en praktiBche aspekten besproken van de optisch heterodyne
meetmethode. gevolgd door de beschrijving van de praktisch gerealiseerde
heterodyne meetopstelling. Ook de met deze opstelling behaalde
meetresultaten. zullen worden weergegeven. Tenslotte volgen een aantal
richtlijnen voor toekomstig onderzoek m.b.t. de optisch heterodyne
meettechniek.

0 __'.
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HOOFDSTUK 1 MEmETHOOES V()(R DE SEPALING V~ DE NR ITIDE-oVEroRAM
V~ LINEAlRE SYSTEMEN.

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de
meetmethoden voor het bepalen van de amplitude-overdracht
lineaire systemen.

1.1 INOELING VAN DE OVERDRACHT-MEETMETHODEN.

verschillende
IB(j(,) I van

De emplirude-overdracht IB(j(,)I van lineaire systemen ken worden
bepaald door het meten van de responsie ( fu(t) of Fu(j(,)) van het
systeem op een bepaald ingangssignaal (fl(t) of FI(j(,)). Deze responsie
voldoet aan de volgende betrekkingen:

t

fu(t) Jh(T). fl (t-T)dT
.(1)

(1. 1)

(1. 2)

Uitdrukking (1.1) en 1.2) zijn elkaars Fourier-getransformeerde. De
impulsresponsie h(t) en de overdracht H(j(,) (en daarmee de
amplitude-overdracht IH(j(,) I) van het lineaire systeem zijn "eenvoudig"
te bepalen indien het ingangssignaal een van de volgende vormen heeft:
[lit. 1]

1 sinusvormig ingangssignaal;
2 impulsvormig ingangssignaal;
3 stapvormig ingangssignaal;
4 witte ruis.

Zie ook figuur 1.1:
Het bepalen van de sinusresponsie wordt misschien weI het meest

toegepast. Het belang van deze methode komt voort uit het feit dat de
sinus-funktie (of de complexe weergave hiervan) de eigenfunktie is van
lineaire, tijd-invariante systemen. Dit wil zeggen dat het
uitgangssignaal wederom een sinus-funktie is met dezelfde frekwentie,
maar met in het algemeen een andere amplitude en een andere fase dan het
ingangssignaal.

Bij het meten van de impuls- of de stapresponsie dient na de meting
gebruik gemaakt te worden van de Fourier-analyse om de overdracht van het
lineaire systeem te bepalen. Bij het meten van de impulsresponsie, doet
zich het probleem voor dat de ingangsimpuis in principe een oneindig
grote amplitude dient te hebben (en een oneindig kleine breedte), hetgeen
in prektijk natuurlijk niet te realiseren is. De stapresonsie aCt) is
overiaens nauw verwant met de impuisresponsie h(t). Er aeldt:

d
h(t) • Cit (a(t»

Bet meten van de ruisresponsie is tenslotte, evenals het meten van de
sinusresponsie, een eenvoudige meetmethode. Bij het gebruik van witte
ruis als ingangssianaal, zal het uitgangspektrum IFu(j(,)I op een
konstante na gelijk zijn aan de overdracht IB(j(,)IZ.

6



excitatie ?
•

.
responsle

1

2

3

4

f\J\
_1_ A

figuur 1.1 : Indeling overdrach~-mee~me~hodenvan lineaire aya~e.en.

1 He~ me~en van de sinusresponsiej
2 He~ meten van de impuisresponsiej
3 Het meten van de s~apresponsiej

4 Het me~en van de ruisresponsie.

1.2 MEETFOUTEN.

In de prak~ijk worden bij elk van de in I 1.1 genoemde mee~me~hoden

meetfouten gemaak~. Hierbij kunnen we lineaire en nie~-lineaire fou~en

onderscheiden. Onder line6ire fou~en worden de mee~fou~en vera~aan die
m.b.v. lineaire vergelijkingen ~e beschrijven zijn. Deze fou~en zijn op
een eenvoudige wijze weg ~e rekenen (li~.2). Onder nie~-lineaire

mee~fou~en worden aIle overige meetfou~en vers~aan.

Lineaire meetfouten hebben ais eigenschap:
a frekwen~ieafhankelijkheid van bron en mee~ins~rumen~;

b bron en mee~ins~rumen~ hebben een impulareaponaie me~ een
eindig~-"pulsbreed~e;

c bron en mee~ins~rumen~ hebben een a~apreaponaie me~ een
eindige a~ijg~ijd;

d bron en mee~ins~rumen~ hebben een gekleurde ruiareaponaie.
Zie figuur 1.2. De beschrijving van deze lineaire meetfou~en kan m.b.v.
de vergelijkingen (1.1) en (1.2) gebeuren. Er geld~ (in he~

frekwen~iegebied):

(1. 3)
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H(je.»
1

(1. 4)

met: Hb(je.»
Hm(je.»

de overdracht van de signaalbron.
de overdracht van het meetinstrument.

Vergelijking (1.4) geldt natuurlijk aileen indien Hb(je.» en Hm(je.»
ongelijk aan nul zijn. De faktor l/(Hb(je.».Hm(je.») stelt de lineaire fout
voor. Er treedt geen fout op indien deze faktor frekwentie-onafhankelijk
is, dus als Hb(je.» en Hm(je.» frekwentie-onafhankelijk z1Jn. In aile
andere gevallen kan, indien Hb(jU) en Bm(jY) bekend zijn, door het meten
van Fu(je.» toch de overdracht B(j~) berekend worden. Hierbij zijn over
het algemeen kalibratie metingen noodzakelijk voor het bepalen van Bb(je.»
en Hm(je.». Het wegrekenen van de lineaire meetfouten is eventueel ook uit
te voeren m.b.v. de convolutie-integraal (1.2).

__"----BH_R~_:_.W_)--11 I:....-_H_G_:W_)_~-I ~~~·Ir----

1

2 .--/\
3

4

figuur 1.2 Lineaire aeetfouten.
1 bij de sinusresponsie.

.__ .'~ 2 bij de impulsresponsie.
3 bij de stapresponsie;
4 bij de ruisresponsie;

Niet-lineaire meetfouten zijn niet gemakkelijk weg te rekenen. Deze
fouten dienen dan ook altijd voorkomen te worden. Ben voorbeeld van een
niet-lineaire meetfout is het oversturen van bet lineaire systeem,
waarvan we de amplitude-overdracbt willen bepalen.
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HOOFDSTUK 2 METING V~ DE AWLIl1DE- OVEIDRAOIT V~ CPTO-ELEKTRI~E

OMZETTERS.

Nadat in Boordstuk 1 een algemeen overzicht is gegeven van de diverse
meetmethoden voor het bepalen van de amplitude overdracht van lineaire
systemen. zal nu gekeken worden naar de toepassing van deze methoden bij
de overdrachtmeting van opto-elektrische omzetters (optische ontvangers.
fotodiodes. e.d.). Bierbij zal de nadruk liggen op de signaalbron. omdat
met name ten aanzien van dit aspect van de overdrachtmeting verschillen
optreden.

2.1. ELEKTRISOiE VERSUS OPTISOiE SJGNAAl.BRON.

Voor het meten van de amplitude-overdracht van optische ontvangers
(dit is een fotodiode met daarachter een versterker) kan zowel een
elektrische als een optische signaalbron gebruikt worden.

Bij gebruik van een elektrische signaalbron wordt de fotodetektor van
de optische ontvanger vervangen door een breedbandige elektrische
stroombren. Bet gebruik van een elektrische signaalbron heeft een aantal
nadelen t.o.v. het gebruik van een optische signaalbron:

1 De overdracht van de fotodetektor wordt met een elektrische
signaalbron niet gemeten;

2 De in werkelijkheid aanwezige verbinding tussen
fotodetektor en versterker is bij gebruik van een
elektrische signaalbron niet aanwezig. Bierdoor zijn de
parasitaire eigenschappen van deze verbinding Anders. Ook
de impedantie (mis)aanpassing tussen de detektor en de
versterker is niet hetzelfde.

Hetingen m.b.v. een optische signaalbron kunnen dus een completer en
jui8ter beeld geven ~an de overdracht van een optische ontvanger dan
metingen met een elektri8che signaalbron. Daarom zal bij de verdere
be8chouwingen uitgegaan worden van een opti8che signaalbron.

2.2. SJGNAAlGENERATJE M.B.V. EEN OPTISOiE BRON.

Praktisch Z1Jn er twee ~oofdmethoden om een optisch ingang88ignaal.
ge8chikt voor de meting van de amplitude-overdracht van een optische
ontvanger (of een fotodiode). te genereren. Dit zijn:

1: intensiteit8modulatie van het licht.
2: heterodyne mengen van bet licht van twee opti8che bronnen.

Beide methoden zullen bekeken worden .

._-'~

2.2.1. INTENSITEITSMODULATIE VAN HET LIDIT.

Bij deze methode wordt het optische uitgang88ignaal van een lichtbron
(bijvoorbeeld een. laserdiode) in intensiteit gemoduleerd. [lit. 3. 4]
Bierbij moet de 8nelheid waarmee de modulatie wordt uitgevoerd.
vanzelf8prekend altijd veel langzamer zijn dan de opti8che frekwentie(s)

9



van de lichtbron, omdat Anders de definitie van lichtintensiteit niet
meer geldig is [lit.5]. Bij intensiteitsmodulatie kan gebruik worden
gemaakt van een van de volgende methoden: (Zie figuur 2.1)

1 direkte intensiteitsmodulatie van de laserdiodej
2: externe modulatie van het laserlicht.

In figuur 2.1. is Hb,LO(j~) de modulatie-overdracht van een laserdiode,
en Hb.£M(j~) de modulatie-overdracht van een externe modulator.

/\NVV NV\I'V

elektrisch Hb , 10 (j~) optisch
H(j~) elektrisch

(a)

- rvvv ~

elektrisch Hb,LO(O) r--- Hb. £11 (j~) optisch H(j~) elektrisch

I
!IJ\M
elektrisch

(b)

figuur 2.1

a
b

Meting van de amplitude overdracht van een optische
ontvanger d.m.v. intensiteitsmodulatie van het licht.
direkte modulatie van een laserdiodej
externe modulatie.

Op deze wijze kan zowel een sinusvormig, een pulsvormig, een
stapvormig als een ruisvormig in intensiteit varierend optisch signaal
verkregen worden, mits de intensiteitsverandering langzamer is dan de
optische frekwentie.

De generatie van een optisch ingangssignaal m.b.v.
intensiteitsmodulatie van het licht is bovendien frekwentie-afhankelijk.
De modulatiebandbreedte van laserdiodes en externe modulatoren ligt
maximaal in de orde van grootte van enkele tientallen GHz. Bovendien
treedt in de modulatie-overdracht in het algemeen een piek op bij de
relaxatie-frekwentie. Hierdoor treden er (grote) lineaire meetfouten op.

Een veel toegepaste overdracht-meetmethode, waarbij gebruik aemaakt
wordt van een in intensiteit varierend optisch signaal, is de puis
spektrum analyse (PSA), [lit. 6). Hierbij wordt de responsie op een
pulsvormig signaal aemet~n, waaruit m.b.v. de Fourier-analyse de
overdracht van de fotodiode of de optische ontvanger bepaald wordt, zie
ook Hoofdstuk 1. PSA heeft als belanarijkste nadelen:

1 de complexiteit van de metinaj
2 er kan geen kontinue amplitude-responsie als funktie van de

frekwentie aemeten wordenj
3 de meetbandbreedte is beperkt.

0 __',

2.2.2. HETERODYNE MEt-GEN VAN HET LICHT VAN lWEE OPTiSCHE BROI+IEN.

In analogie met de r.diocommunicatie kan het optische spektrum van een
lichtbron naar een lager (elektrisch) frekwentiegebied verschoven worden
d.m.v. mengtechnieken met een tweede licbtbron. Men noemt dit optisch

10



heterodyne menging. [lit. 7. 8. 9. 10]. Het middenfrekwent-spektrum. dat
op deze wijze ontstaat. kan gebruikt worden om de amplitude-overdracht
van een optische ontvanger (of een fotodiode) te meten. [lit. 6. 11. 12,
13]. Zie figuur 2.2.:

licht ~1

~
toto ~

bron gesommeerd diode elektrische
~optisch stroom

~2
signaal

licht
bron

figuur 2.2 Principeschema optisch heterodyne techniek.

Indien twee zuiver coherente bronnen gebruikt worden ontstaat een
zuiver sinusvormig middenfrekwent signaal. waarmee de sinusresponsie van
de optische oatvanger gemeten kan worden. Helaas bestaan er Been zuiver
coherente lichtbronnen. Monomode laserdiodes hebben een eindige
lijnbreedte. waardoor oo~ net middenfrekwent spektrum een zekere breedte
zal hebben. De spektrale breedte van dit signaal kan bij gebruik voor
overdrachtmetingen in theorie een lineaire meetfout introduceren. Deze
lineaire meetfout neemt relatief af bij hogere frekwenties. omdat dan de
verhouding Afv/f v afneemt. Hierbij is Af v de spektrale breedte van het
verschilspektrum en f v de centrale frekwentie van het verschilspektrum.
Hierdoor vormt het verschilspektrum bij hoge frekwenties een betere
benadering voor een zuiver sinusvormig signaal dan bij lage frekwenties.
Door de toepassing van een geschikte besturing van de meetopstelling zal
het bovenbeschreven effekt in de praktijk echter geen invloed op de
meetnauwkeurigheid hebben. De spektrale breedte van het mengsignaal zal
aIleen rond DC het meetresultaat beYnvloeden vanwege het spiegeleffekt.
Dit effekt is vrij eenvoudig te korrigeren. zie I 3.5.4.

De meetfouten die kunnen optreden bij de optisch heterodyne
overdrachtmeting. zijn over het algemeen veel kleiner dan de meetfouten
die bij metingen m.b.v. intensiteitsmodulatie van het licht
geYntroduceerd worden. Bij een goed ontwerp van de meetopstelling zijn de
meeste meetfouten te vermijden. vaardoor de heterodyne meetmethode de
mogelijkheid biedt ~ot een nauwkeurige overdrachtmeting. ook zonder
kalibratiemetingen. (Zie I 3.5). Hierdoor biedt de optisch heterodyne
meting tevens de mogelijkheid tot het kalibreren van de
modulatie-overdracht van laserdiodes en externe modulatoren.

Daarnaast heeft de opt~ch heterodyne meetmethode als voordeel dat het
mogelijk is zeer breedbandige overdrachtmetingen te verrichten. De
meetbandbreedte hangt slechts af van de mate vaarin de centrale
frekwentie van laserdiodes te verstemmen is. Dit kan oplopen tot vele
tientallen of zelts honderden GHz.

Tenslotte kan ook de meetgevoeligheid van de heterodyne meetmethode
groot zijn. Deze gevoeligheid is o.a. afhankelijk van de spektrale
breedte van de gebruikte lichtbronnen (zie I 3.3).

2.3. CoNcLUSIES.

Gebleken is dat voor
opto-elektrische omzetters
gebruik van een ·optische

het meten van de amplitude-overdracht van
(fotodiodes. optische ontvangers e.d.> het
signaalbron tot een completer en juister
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zijn.
nadere aandacht voor optisch

amplitude-overdracht meting.

3

meetresultaat leidt dan het gebruik van een elektrische signaalbron. Voor
de generatie van een optisch signaal. geschikt voor de meting. kunnen 2
methoden gebruikt worden:

I : Intensiteitsmodulatie van het lichtj
2 : Heterodyne mengen van het licht van twee lichtbronnen.

Intensiteitsmodulatie is in het algemeen een eenvoudiger methode dan
de heterodyne mengtechniek. behalve in het geval van de PSA (Pulse
Spektrum Analyse). Daar staat tegenover dat optisch heterodyne een aantal
interessante mogelijkheden biedt. zoals:

I Zeer breedbandige overdrachtmetingen zijn mogelijkj
2 Er treden. bij een goed ontwerp van de meetopstelling.

relatief kleine meetfouten OPt ook zonder kalibratiej
Heterodyne overdrachtmeting biedt de mogelijkheid tot het
kalibreren van de modulatie-overdracht van laserdiodes en
externe aodulatoren;

4 : De meetsevoeligheid kan groot
Bovengenoemde redenen rechtvaardigen

heterodyne technieken ten behoeve van de

'- ~.) ..
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HOOFDSTUK 3 THEORETlsa-lE EN PRAKTlsa-lE ASPEKTEN VAN DE OPTISCH
HETEROOYNE MEETMETHCOE.

In analogie met de radiocommunicatie kan bet optische spektrum van een
laserdiode naar een lager (elektrisch) trekwentiegebied verschoven worden
door middel van mengtechnieken met een tweede laserdiode. Men noemt dit
optische heterodyne menging. [lit. 7. 8, 9. 10]. Het middentrekwent
spektrum, dat op deze wijze ontsraa~, kan gebruikt worden om de amplitude
overdracht van een optische oncvanger (ot een totodiode) te meten,
[lit. 6, 11, 12, l3}.

3.1. HET PRINCIPE VAN DE OPTISCH HETERODYNE MEETTECHNIEK.

Bet principe van de optisch heterodyne techniek is weergegeven in
tiguur 3.1:

laser G.J 1

L toto ~
diode gesommeerd diode elektrische /optisch stroom

(,)2
signaal

laser
diode

tiguur 3.1 Principeschema optisch heterodyne techniek.

Men laat h~t optische uitgan~ssignaal van twee 11chtbronnen 1ntertereren.
Hie;bij worden de optische velden van de lichtbronnen vektor1eel opgeteld.
Stel dat voor de elektrische veldvektoren geldt:

~1 • I~1 Ie I (G.Jl t + '1)

~ • 11zl ei (Co)2 1
• '2)

(3. 1)

(3.2)

De ~rootte van de vermoGensstroomdichtheid in ieder punt van de ruimte i.

evenredig met de omhullende van de resulterende veldvektor:

•

~1 + ~ I2 • (~1 + ~ ). ( ~1 + ~).

1~t12+1~12+1~t1I~lco.,(ei«CI~1·G.J2)t+1'1·.2) + .J«G.Jl·Qz)t+1'1·.2»

(3.3)

(3.4)

Het vermogen wordt aedetekteerd a.b.v. .en fotodiode die .en stroom
1evert evenredia aan het opvallend vermogen. Voor de detektorstroom aeldt
dan:

i • 'l.P

• 'l [PI + Pz + 2~z H(j«(,)I-Co)Z» cos~ cos«Co)I-(')Z)t+~l-~Z)]
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de hoek tussen de polarisatierichtingen
van de beide optische velden.

met J{ - (l1lq)!(hc)

Pi a: 1.111 2

P2 a: Ii..21 2

"

responsiviteit PIN-fotodiode

vermogen laser 1

vermogen laser 2

(3.6)

(3.7)

(3.8)

De detektorstroom bestaat dus uit een DC-term en een term op de
frekwentie die overeenkomt met het verschil van de optische
uitgangsfrekwenties van de beide lasers. Uit (3.5) volgt dat, indien Pi
en Pz konstant zijn. de komponent van de detektorstroom op de
verschilfrekwentie. evenredis is met de overdracht van de detektor bij
deze frekweDtie. Op deze wijze is eenvoudig de gehele overdracht van de
detektor te bepalen. door de verschilfrekwentie te varieren en de
detektorstroom te meten. De DC-term zal van invloed zijn op de shot noise
en de intensiteitsruis. Beide ruistermen vormen aamen met de thermische
ruis van de optische ontvanger een ruiavloer. zie f 3.3. en Bijlage 1.

Single-mode laserdiodes bezitten een uitgangsspektrum dat goed
benaderd kan worden door een Lorentz-profiel. Bet verachilapektrum SL(j~)

dat ontstaat bij de optische heterodyne techniek bezit wederom een
Lorentz-profiel met een breedte op halve hoogte die gelijk is aan de som
van de breed ten van beide lasers:

(3.9)

Met: A~ de spektrale breedte (FWHM) van het optische uitgangsspektrum
van een laserdiodei

~v de centrale frekwentie van het verschilapektrua.
Dit is weergegeven in figuur 3.2:

spektrum
laserdiode 1

"1

spektrum
laserdiode 2

verachil
apektrulll

/\
/ "I

figuur 3.2 Bet verschilspektrum bij het gebruik van laaerdiodes.

Door de centrale frekwenties van de laserdiodea te var1eren. ontstaat
een in frekwentie afstembaar verschilspektrua. Door nu dit
verschilspektrum door de doorlaatband van een optiache ontvanger te
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schuiven. kan m.b.v. een spektrum analyser de amplitude-overdracht van
deze ontvanger gemeten worden. Zie f 3.2. Een zeer belangrijke voorwaarde
om hierbij tot een grote meetnauwkeurigheid te komen is de
vormstabiliteit van het verschilspektrum. zie f 3.4 en f 3.5.

Men kan twee methodes gebruiken om het licht van de laserdiodes te
laten interfereren. namelijk:

1: Met behulp van vezeloptiek.
Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een .. fused fibre
coupler". Dit is een glasvezelkomponent. bestaande uit twee
aaneengesmolten glasvezels.

2: Met behulp van bulkoptiek.
Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een bundelsplitser
(eng.: beamsplitter. combiner). Dit is een half-doorlatende
spiegel.

Bij het mengen van het licht met behulp van bulkoptiek. dienen de
lichtbundels van de beide laserdiodes geometrisch nauwkeurig met elkaar
samen te vallen. De voortplantingsrichting. diameter en divergentie van
de beide lichtbundels dienen zo goed mogelijk gelijk te zijn. [lit. 10].

Bij het gebruik van vezeloptiek zal de polarisatierichting van het
laserlicht minder stabiel zijn dan bij het gebruik van bulkoptiek. Deze
pOlarisatierichting verandert namelijk bij de aanwezigheid van torsie of
buiging van de glasvezel. Uit (3.4) blijkt dat het vermogen van het
verschilspektrum slechts dan maximaal is indien de vektoriele richtingen
van 1111 en 1121 gelijk zijn. In het extreme geval waarbij de
polarisatierichtingen loodrecht op elkaar staan (dus , - 900). wordt in
het geheel geen verschilspektrum waargenomen. Vooral bij gebruik van
vezeloptiek dient het daarom mogelijk te zijn de polarisatierichtingen
bij te kunnen regelen. Zie ook Hoofdstuk 4.

3.2. DE BESTURING VAN DE HETERODYNE MEETOPSTELLING.

3.2.1. STROOMSTURING VERSUS TEMPERATUURSTURING.

Om de gehele doorlaatband van een optische ontvanger te kunnen meten.
is het noodzakelijk dat het verschilspektrum in frekwentie afstembaar is.
Daar de centrale frekwentie van een laserdiode afhangt van de laserstroom
en de lasertemperatuur. is ook het verschilspektrum in frekwentie
afstembaar m.b.v. deze twee variabelen. Bij de in de meetopstelling
gebruikte 780 nm FP-laserdiodes (type Hitachi BL780l) is de stroom- resp.
temperatuurafhankelijkhei~vande centrale frekwentie van het optisch
uitgangsspektrum ongeveer gelijk aan -2 GHz/mA resp. -20 GHz/K. Neestal
wordt de centrale frekwentie van een laserdiode konstant gehouden.
terwijl de frekwentie van de andere laserdiode gevarieerd wordt.

Stroomsturing van een laserdiode heeft een grotere invloed op het
optische uitgangsvermogen dan temperatuursturing. omdat relatief een
grotere stroomvera~d~ringnoodzakelijk is dan een temperatuurverandering
voor een bepaalde frekwentie-verschuiving. Bij het hier gebruikte type
laserdiodes bedraagt de stroomafhankelijkheid van het uitgangsvermogen
0.25 mW/mA. d.w.z. 0.5 dB/mA bij een nominaal uitgangsvermogen van 4 mW
(6 dBm). Bij gebruik van stroomsturing zal vermogensnormering of een
differentiele sturing (waarbij de stroom door de ene laserdiode toeneemt
en door de andere af) in vee I gevallen noodzakelijk zijn. Daar staat
tegenover dat stroomsturing vrijwel altijd sneller en nauwkeuriger (en
dus betrouwbaarder) zal zijn dan temperatuursturing. Daarom heeft
stroomsturing meestal de voorkeur boven temperatuursturing. Om het
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dynamisch bereik van de stroomsturing klein te houden. zal een
temperatuurstabilisatie van de laserdiodes noodzakelijk z1Jn. Mede
is een lasertemperatuurregeling met een geoptimaliseerd dynamisch
ontworpen. zie Bijlage 2. 3 en 4.

3 .2 .2.: SVNCHRONE VERSUS ASVNCHRONE BESTURI t-G •

goede
hierom
gedrag

Bij de besturing van de heterodyne meetopstelling speelt tevens het
verband tussen de plaats van het verschilspektrum en het bandfilter van
de spektrum analyser in het frekwentie-domein (als funktie van de tijd)
een rol. Ten aanzien van dit besturingsaspect kunnen we twee methoden
onderBcbeiden:

1 : asynchrone besturin&smethodej
2 : synchrone besturingsmethode.

Bij de asynchrone besturingsmethode heeft de plaats van het
verschilspektrum een andere tijdsafhankelijkheid dan de plaats van het
bandfilter:

(3.10)

Een voorbeeld is in figuur 3.3 weersegeven. In dit voorbeeld wordt het
bandfilter periodiek (en kontinu) in frekwentie gevarieerd met een
periode TSA' Na elke periode TSA wordt het verschilspektrum atapsgewijs
een stukje in frekwentie verschoven. Hierdoor meet de apektrum analyser
in elke periode TSA het gehele verschilspektrum, telkens een stukje in
frekwentie verschoven. zie figuur 3.4. Bij deze meetwijze treedt een
lineaire meetfout op t.g.v. de breedte van het verschilspektrum. Deze
meetfout kan weggerekend worden. zie I 1.2 en I 3.5. mits de vorm van het
verachilspektrum konstant is. Met behulp van andere meetwijzen kan deze
lineaire meetfout vermeden worden.

f
1

fisuur 3.3

I
I,
I
I

I
I

----~-----------I
I
I
I
I
I

t

De tijdsafhankelijkbeid van f, en f u .
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P(dB)

frekwentie

P(dB)

P(dB)

figuur 3.4.

J\
frekwentie

J\
frekwentie

Drie opeenvolgend gemeten responsies. (asynchrone
besturing)

De meeste spektrum analysers hebben een geheugenfunktie. waarmee bij
elke frekwentie het maximaal gemeten vermogen onthouden kan worden. Dit
noemt men "maximum hold". Met behulp van deze funktie kan een indikatie
verkregen worden van de overdracht van de optische ontvanger met een
redelijke nauwkeurigheid. mits er geen vormfluktuaties van het
verschilspektrum optreden (zie ook § 3.4).

Bij de synchrone besturingsmethode is de tijdsafhankelijkheid van f v
en f SA gelijk:

(3.11)

De spektrum analyser meet dan alleen het piekvermogen van het
verschilspektrum als funktie van de frekwentie. Deze methode lijkt dus
enigszins op het gebruik van "maximum hold" bij de asynchrone besturing.

Synchrone besturing is alleen mogelijk m.b.v. de stroom. waarbij
gebruik moet worden gemaakt van een regellus. Hierbij wordt ~v in
frekwentie of in fase gesynchroniseerd met ~SA' Dit noemt men een
optische FLL (OFLL) resp. een optische PLL (OPLL). Het gebruik van een
OPLL kan (in theorie) een aantal grote voordelen opleveren. Vandaar dat
even zal worden stil gest.an bij deze synchrone besturingsmethode. De
OPLL ziet er schematisch uit als weergegeven in figuur 3.5.

De optische PLL zal ervoor zorgen dat het verschilspektrum (het
uitgangssignaal van de optische ontvanger) in fase gesynchroniseerd wordt
met de elektrische oscillator. die de frekwentie ~SA levert. Dit gebeurt
m.b.v de stream door een van beide laserdiodes. Afhankelijk van de
snelheid van de regellus (d.w.z. de lusbandbreedte BI) zal ook een deel
van de faseruis vaD""het verschilspektrum weggeregeld worden. zie figuur
3.6:

Bij een trage lus (B I < 1 kHz) zal de faseruis-compensatie nog
nauwelijks merkbaar zijn. Het verschilspektrum wordt dan slechts op een
vaste frekwentie ~y • ~SA gehouden. Bij een snelle lus (bijvoorbeeld
B, • 10 MHz) zal de faseruis binnen een frekwentieband BI rond ~y

weggeregeld worden. Het verschilspektrum wordt dan gereduceerd tot een
frekwentiepaal bij ~y en een restant van het verschilspektrum dat niet
weggeregeld wordt. De breedte van de frekwentiepaal is gelijk aan de
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lijnbreedte van de elektrische oscillator. Het vermogen van deze paal is
gelijk aan het vermogen van het deel van het verschilspektrum dat
weggeregeld is. Op dezelfde W1Jze zal bij een ultra .nelle Ius
(51 > 100 MHz) het gehele verschilspektrum gereduceerd zijn tot een
.malle frekwentiepaal.

laser "1

2 optische verschildiode gesommeerd ontvanger spektrum
optisch

"2
signaal

laser c.>SA
diode X

filter
stuurstroom

figuur 3.6. : ae8ulterend ver8chi18pektrua bij gebruik van een
"··-.oPLL bij diverse lU8bandbreedten I ••

Het enorme voordeel van deze methode i8 de grote reduktie van de
8pektrale breedte van het ver8chi18pektrum en daarlllee 8amenh.ngend de
toen.me van het piekvermogen. Hierdoor treedt een verbetering van de
8ignaal-rui8verhouding op (zie ook , 3.3). lovendien kunnen
vormfluktuatie8 van het ver8chi18pektrum (grotendee18) geelimineerd
worden. Hierbij dient opgemerkt te worden dat bet vermijden van
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vormfluktuaties. door een goed ontwerp van de meetopstelling. altijd de
voorkeur heeft (zie § 3.4 en Hoofdstuk 4).

Ten aanzien van de toepassing van een OPLL bij een overdrachtmeting
doen zich een aantal belangrijke problemen voor. zoals:

a : Het vermogen van het oorspronkelijke verschilspektrum moet
konstant zijn. Vermogensfluktuaties van het oorspronkelijke
verschilspektrum vertalen zich in varia ties in de hoogte van
de frekwentiepaal, waardoor een overdrachtmeting slechts een
beperkte betrouwbaarheid zal hebben.

b Het zal zeer moeilijk zijn een OPLL met een lusbandbreedte van
10 MHz (of groter) te maken. De looptijden in de Ius zullen
relatief groot zijn, hetgeen de haalbare lusbandbreedte
aanzienlijk bepexkt. Eventueel kunnen ge1ntegreerd optische
komponenten een opIossing bieden t.a.v. dit probleem.

Met name vanwege het tweede genoemde probleem, is de OPLL niet toegepast
in de praktisch gerealiseerde meetopstelling.

3.3. DE S I GNAAL-RU JSVERHOUJ JNO VAN HET MENGS JGNAAl. •

(3.12)

(3.13)
het signaelvermogen Po

hagelruis en tenslotte de

Bij optisch heterodyne mengsignalen definieren vij de
signaal-ruisverhouding als de verhouding tussen het maximum van het
verschilspektrum (d.w.z. het piekvermogen van het verschilspektrum) en de
ruisvloer. Bij de bepaling van de signaal-ruisverhouding van het
mengsignaal spelen de volgende ruisbijdragen een rol:

a: thermische ruis van de ontvangerj
b: schrootruis (ookwel quantumruis, hagelruis of shotnoise

genoemd) van het foto-elektrische conversie proces in de
fotodiodej

c: "APD excess noise" van de t.g.v. de fluktuaties van de
fotostroom-versterking M van de APD.

d: amplitude-ruis (ofweI intensiteitsruis of Relative Intensity
Noise, RIN) van de lichtbronnenj

e: faseruis van de lichtbronnen.
De eerste vier ruisbijdragen geven samen aanleiding tot een ruisvloer in
het gedetekteerde mengsignaal. De APD excess noise treedt aIleen op
indien een APD als fotodetektor gebruikt wordt. Deze ruisterm zal verder
buiten beschouwing vorden gelaten. De hagelruis en de intensiteitsruis
zijn afhankelijk van het optische signaalvermogen Po van de gebruikte
lichtbronnen. Er geldt voor de variantie van de ruis op de
detektorstroom (zie Bijlage 1):

1: hagelruis: O'~N a: Po

2: intensiteitsruis: O'~IN a: P~
In het algemeen zal bij een toename van
achtereenvolgens de thermische ruis, daarna de
intensiteitsruis overheersen.

De faseruis van een optische bron bepaalt de spektrale breedte van het
optische uitgangsspektrum. In principe kan bij optisch heterodyne
mengtechnieken gebru1k gemaakt vorden van zovel laserdiodes als van
LED's. Omdat de breedte op halve hoogte van het mengprodukt gelijk is aan
de som van de breedten op halve hoogte van de beide bronnen, zal bij
gebruik van halfgeleiderlasers een veel smaller verschilspektrum
ontstaan. Laserdiodes hebben iamers een veel smaller spektrum dan LED's:
bij 800 nm ligt de spektrale breedte van mono-mode laserdiodes in de
grootte orde van 0.5 pm en bij LED's rond 25 tot 40 nm. Bet grote
voordeel van een smal verschilspektrum is het grotere piekvermogen van
het verschilspektrum dat zo ontstaat. In Bijlage 1 is efgeleid dat voor
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dit piekvermogen P(f y) geldt:

2
P(f y) - (21t PO, LDIPO, LD2B)/(nAfy) mits B« Af y (3.14)

met: 1t

PO, LDI
PO, LD2
B
Af y

de responsiviteit van de fotodiode;
het optisch uitgangsvermogen van laserdiode 1;
het optisch uitgangsvermogen van laserdiode 2;
de resolutiebandbreedte van de spektrum analyser;
de spektrale breedte van het verschilspektrum.

Vit (3.14) voigt dat het piekvermogen omgekeerd evenredig ia met de
apektrale breedte van het verschilspektrum. Hierdoor is het mogelijk de
aignaal-ruiaverhouding van het mengprodukt te verbeteren door laaerdiodes
met een ••aller apektrum te gebruiken: een halvering van de breedte
(FWHM) van het verschilspektrum levert immera 3 dB meer piekvermogen en
dus ook 3 dB meer aignaal-ruisverhouding.

In figuur 3.7 ia de aignaal-ruiaverhouding van het mengaignaal als
funktie van Po - PO, LDl - po. LD2 weergegeven. In deze figuur zijn twee
limieten weergegeven, te weten de "ahot noiae"-limiet SNRSN-Ilm/lt en de
"RIN"-limiet SNRRIN' Deze limieten zijn gedefinieerd ala (zie Bijlage 1):

SNRS1H lmllt

- lim SNR,.
PO~

(3.15)

(3.16)

waarbij SNRT de totale signaalruiaverhouding is, gedefinieerd ala:

met:

222
SNRT - P(f y ) / (O'AM + O'SN + O'th)

222
O'AM - O'n. LDI + O'n. LD2

/

(3.17)

(3.18)

/

./~
/

SNRSH - I 1111 I t

./
/···-···-····--···--·--·--------·---7-------------···---

/
./

.. Po (W)

figuur 3.7 ":-'De aignaa1-ruiaverhoudin& .1a funktie van het
optiache vermogen Po.

Een &eta1lenvoorbeeld ter illuatratie van de hier
begrippen ia in Bijlage 1 opgenomen. Berekend i. o.a.:

• 67 dB
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Voor 1t • 0,5 AW' l , Po • 4 mW, Relative Intensity Noise • 10.
15

(HZ)'l,
Af y • 100 MHz, R • 50 0 en T· 300 K. Voor meer gegevens t.a.v. de
signaal-ruisverhouding: zie Bijlage 1. De in werkelijkheid gemeten
signaal-ruisverhouding wordt in Hoofdstuk 4 besproken.

3.4. OPTISCHE REFLEKTIES.

Zoals reeds vermeld kan de vorm van het verschilspektrum goed benaderd
worden door een Lorentz-profiel. Om met behulp van dit spektrum een
overdTachtmeting te kunnen uitvoeren, dient deze vorm zo stabiel mogelijk
te zijn. (Zie , 3.5) Vorminstabiliteiten van het verschilspektrum kunnen
optreden t.g.v. optische reflekties in de meetopstelling.

Reflekties treden op op elk grensvlak van twee materialen met
verschillende brekingsindices, bijvoorbeeld bij glas-lucht overgangen en
lucht-glas overgangen. Dergelijke grensvlakken zullen in de
meetopstelling veelvuldig voorkomen, bijvoorbeeld:

bij het in- en uitkoppelen van het laserlicht in een
glasvezelj
bij het gebruik van lenzen, dempingsfilters, optische
isolatoren etc.

Bij elk van deze grensvlakken tussen glas en lucht (en vice versa) zal
een vermogensreflektie van ongeveer 4 % optreden.

De invloed die de optische reflektie heeft op de vormstabiliteit van
het verschilspektrum is tweeledig:

1 Er kan licht worden terug gestraald in de laserdiode;
2: Er wordt een (externe) trilholte gevormd.

Indien de optische komponenten in de meetopstelling zodanig geplaatst
worden dat de glas-lucht grensvlakken loodrecht op de
voortplantingsrichting van het licht staan, zal het gereflekteerde licht
in het aktieve gebied van de laserdiodes terugvallen. Dit is vaak zeer
nadelig voor het stabiel "laseren" van deze komponent.

Ten gevolge van de optische terugwerking in de opstelling kan er
tevens een externe trilholte gevormd worden tussen de laserdiode en een
reflekterend grensvlak. De modi die bij deze externe trilholte horen zijn
van grote invloed op de vorm van het verachilspektrum.

Zo heeft het verschilspektrum de neiging te "locken" op de modi van de
externe trilholte. Hierdoor zal het verachilapektrum niet kontinu in
frekwentie afstembaar zijn: het heeft de neiging te gaan "hoppen", d.w.z.
bepaalde frekwentie-intervallen worden overgeslagen bij het verstemmen
van het verschilspektrum. Indien het verschilspektrum anel tuaaen twee
modi heen en weer hopt, is het mogelijk dat de spektrum analyaer een
verschilapektrum meet met twee maxima (zie figuur 3.8). Bovendien zal er
een veramalling van net verachilapektrum optreden t.g.v. de
kwaliteitsfaktor, behorende bij de externe trilholte. Zie figuur 3.8.

Uit de frekwentieafstand tuasen 2 externe modi, is eenvoudig de
lengte van de externe trilholte te bepalen m.b.v.:

met Af
c
n
L

Af • c I (2nL)

frekwe~tieafstand tuaaen 2 modi;
lichtanelheid in vacuUmj
brekingsindex van het materiaal in de trilholtej
lengte van de trilholte.

(3.20)

De toepaaaing van formule (3.20) m.b.v. meetresultaten als in figuur 3.8,
wordt in , 4.3.1 beaproken.
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figuur 3.8 De vormvariaties van de gemeten verschilspektra t.g.v.
optische reflekties.
a Het gewenste verschilspektrum (PWBM • 100 MHz)
b De versmalling van het verschilspektrum

(FWBH • 20 MHz)
c Het hoppen van het verschilspektrum tussen 2 modi.

AIle bovenbeschreven effekten t.g.v. van reflekties maken het
onmogelijk een nauwkeurige overdrachtmeting uit te voeren. vanwege:

1 Vermogensvariaties (met name variaties van het piekvermogen)
2 : variaties van de spektrale breedte van het verschilspektrum

(deze geven tevens aanleiding tot variaties van het
piekvermogen. zie t 3.3)

3 diskontinue frekwentiezwaai van het verschilspektrum
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zijnopstelling

4 : eks~ra ruis (in~ensi~ei~sruis, zie Bijlage 1)
Daarom zal he~ noodzakelijk Z1Jn op~ische ~erugwerking

mee~ops~elling ~o~ een minimum ~erug ~e brengen. Hier~oe bes~aan

me~hoden, zoa1s:
1 He~ scheef ui~lijnen van de diverse op~ische komponen~en;

2 He~ schuin afpolijs~en van de glasvezelui~einden;

3 He~ aanbrengen van een an~i-reflek~iecoa~ing op de op~ische

kODlponen~en;

4 Bet aanbrengen van een demping;
5 Het aanbrengen van een optische isolator.

De wijze waarop de ret1ekties in de praktische
teruggedrongen, wordt in Hoofdscut 4 besproken.

3.5. MEETFOUTEN BIJ DE OPTISCH HETERODYNE OVERDRACHTMETING.

In hoofdstuk 2 werd beweerd dat optisch heterodyne overdrachtmeting de
mogelijkheid biedt tot een nauwkeurige amplitude-overdrachtmeting van
optische ontvangers en fotodiodes, ook zonder kalibratie. Dat dit
inderdaad %0 is, wordt in deze paragraat aannemelijk gemaakt.

3.5.1. DE LINEAIRE MEETFOUT.

In Hoofdstuk 2 werd de overdrachtmeting m.b.v. optische heterodyne
menging als een benadering gezien van het meten van de sinusresponsie van
een lineair systeem. Het is echter ook mogelijk de optische heterodyne
overdrachtmeting te zien als een benadering van een ruisresponsiemeting.
Het verschilspektrum wordt bij deze benadering gezien als het
uitgangssignaal van een signaalbron met een Lorentz-karakteristiek,
waarbij aan de ingang witte ruis wordt aangeboden, zie figuur 3.9.:

Met behulp van het lineaire model uit Hoofdstuk 1 kan de lineaire fout
als gevolg van de frekwentie-afhankelijkheid van de .ignaalbron
weggerekend worden. Voorwaarde hierbij is dat de overdracht van de
signaalbron (dus de vorm van het verschilspektrum) HL(jW) nauwkeurig
bekend is. Vormfluktuaties van het verschilspektrum, bijvoorbeeld t.g.v.
optische reflekties, dienen dan ook zo veel mogelijk vermeden te worden.

AHb (jW)- H(jw) &.(jw)
witce ruis

HL(jW)
LCK'entz-

bron
prof1.el

? meetin.trument

figuur 3.9. Lineair model van de optisch heterodyne overdrachtmeting.

'--'~

Opgemerkt dienc te worden dat het bovenstaande
van toepassing is bij een asynchrone besturing
(zonder "maximum hOld"), zie I 3.2.

lineaire
van de

model alleen
meetop.telling
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3.5.2. MEETfOUTEN T.G.V. DE BESTURING.

Een andere meetfout kan optreden indien de asynchrone besturingswijze
wordt toegepast met "maximum hold". Wanneer bij elke frekwentie slecht
het maximaal gemeten vermogen onthouden wordt (zie § 3.2.2), zal op de
gemeten overdracht in de meeste gevallen een in werkelijkheid niet
aanwezige rimpel ontstaan. Deze rimpel wordt veroorzaakt doordat de
spektrale verdeling van het verschilspektrum in de gemeten overdracht
zichtbaar blijft, zie figuur 3.10.:

b.••

, , ~

, , \ I \'. ,
Y" Y-- ·

•
\ ,
/~,., .........

,,
,;
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.
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I
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!'

vermogen
(W)

T

-+ f (Hz)

figuur 3.10. Overdrachtmeting m.b.v. (onregelmatige) asynchrone
besturing en "maximum hold".
a gemeten overdracht met besturingsfout;
b : werkelijke overdracht.

De meetfout die op deze W1Jze gemaakt wordt neemt in het algemeen af
bij een afname van de frekwentie-verandering van het verschilspektrum
binnen een zwaai-periode van de spektrum analyser. Tevens hangt deze
meetfout af van de breedte van het verschilspektrum.

De meetfout t.g.v. de besturing is gemakkelijk klein te houden. Men
kan het verschilspektrum net zolang door het te meten frekwentiegebied
schuiven totdat bij elke frekwentie met hetzelfde signaalvermogen (d.w.z.
met het piekvermogen) gemeten is. Op deze wijze kan men m.b.v. aaynchrone
besturing met "maximum hold" een voldoende nauwkeurig meetresultaat
behalen. Eventueel is het meetresultaat nog enigszins te verbeteren door
de meting een aantal maal te herhalen en het gemiddelde van de
verschillende meetresultaten te bepalen.

3.5.3.
"--"

VERMOGENSVARIATIES.

In t 3.2. werd reeds vermeld dat met name stroomsturing aanleiding
geeft tot een variatie van het opti8Ch uitgangsvermogen van een
laserdiode en dus ook van het vermogen van het verschilspektrum. Bij het
hier gebruikte type laserdiode (780 nm FP-laserdiode, type Hitachi
HL7801) verandert het optische uitgangsvermogen van de diode ongeveer
0.25 mW per mA (0,5 dB per mA bij een nominaal vermogen van 6 dBm).
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Voor een laserdiode bestaat er een (ongeveer) lineair verband tUBsen
stroom en optisch vermogen, tussen stroom en centrale golflengte van het
optische spektrum (afgezien van het mode-hoppen van de laser) en dus ook
tussen centrale golflengte en optisch vermogen. Voor het verschilspektrum
geldt met name dit laatste niet: er is meestal geen van te voren
vastliggend verband tussen de centrale golflengte van het
verschilspektrum en het optisch vermogen.

Zo is het mogelijk het verschilspektrum naar een hogere frekwentie te
verschuiven door een stroomtoename van de ene laserdiode danwel door een
stroomafname van de andere laserdiode. In het eerste geval leidt dit dus
tot een vermogenstoename; in het andere geval tot een vermogensafname.

Bij gebruik van een synchrone besturing, is het verband tussen de
centrale golflengte van het verschilspektrum en het optisch vermogen
geheel onvoorspelbaar. Het verschilapektrum wordt door een regellus op
een bepaalde plaata gehouden •. b.v. de laaerstroom. Indien er nu
tijdelijke temperatuurvariaties ontstaan, die door een slecht dynamisch
gedrag van de temperatuurregeling niet of slechts gedeeltelijk
weggeregeld worden (bijvoorbeeld t.g.v. tocht), zal de frekwentieregellus
de frekwentieverachuiving t.g.v. de temperatuurverandering, kompenseren
m.b.v. de atroom. Op deze wijze ontstaat er door de regellus een verband
tussen tijdelijke temperatuurvariaties en tijdelijke fluktuatiea van de
laserstroom en dus ook van het optische vermogen. Deze fluktuaties zijn
geheel onvoorspelbaar.

De boven beschreven vermogensvariaties introduceren een meetfout. Deze
meetfout kan op diverse manieren verkleind worden:

I de meetfout kan na de meting weggerekend worden;
2 de meetfout kan tijdens de meting weggeregeld worden;
3 het verschilspektrum kan in frekwentie verschoven worden door

de laserstroom van beide laserdiodes te regelen, zodanig dat
het totale vermogen gelijk blijftj

4: het gebruik van temperatuursturing.
Bij de eerste methode is het noodzakelijk het optiache vermogen

gedurende de gehele overdrachtmeting te meten aan de (tweede) "uitgang"
van de "fused fibre coupler". Meetfouten t.g.v. vermogensvariaties van
het optische signaal dat door de optische ontvanger gedetekteerd wordt,
zijn dan weg te rekenen. De, bij de Hitachi-lasers in de laserbehuizing
aanwezige fotodiode, kan in veel gevallen niet ala vermogensmonitor
gebruikt worden omdat vermogensvariatiea t.g.v. optiache reflekties
hiermee niet gemeten worden.

De monitor-fotodiode kan ook gebruikt worden voor de toepaaaing van
een regellus die het vermogen naregelt, bijvoorbeeld m.b.v. de
lasertemperatuur. Echter, de lasertemperatuur zal ook de centrale
frekwentie van het verschilspektrum be1nvloeden. Hierdoor zijn bij deze
methode de frekwentieregellus en de vermogensregellua gekoppeld. Of het
in praktijk mogelijk ia -een dergelijk ayateem van twee gekoppelde
regellussen atabiel te krijgen, is niet geverifieerd.

In principe is het ook mogelijk het signaalvermogen konatant te houden
door de laserstroom van beide laserdiodes te regelen. Uitgaande
lineair verband tusaen laserstroom en centrale golflengte,
de centrale golflengte van het verschilapektrum bijvoorbeeld
worden door:

'- "* de atroom van een laserdiode 2x mA te verhogen;
*: de atroom van de ene laserdiode x mA te verhoaen en de atroom

van de andere laserdiode x mA te verlagen.
lij de eerste methode neemt het aignaalvermogen toe; bij de tweede
methode blijft het signaalvermogen konstant.

De eenvoudigste methode om de vermogensvariatiea tijdens de heterodyne
overdrachtmeting klein te houden, is het gebruik van temperatuursturing
i.p.v. atroomsturing. Temperatuursturing zal het aianaalvermogen minder
be1nvloeden omdat m.b.v. een kleine temperatuurverandering al een grote
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verschuiving van de cen~rale trekwentie bereik~ kan worden.
gebruik van temperatuurs~uring is he~ waarschijnlijk ~ie~ goed
synchrone bes~uring toe ~e passen omda~ ~empera~uur~egellussen

algemeen rela~iet t~aag zijn.

3ij het
:nogelijk

in het

3.5.4. DE MEETFOUT 81J LAGE FREKWENTIES.

aij de &lasvezelcommunica~ieword~ naas~ op~i.ch he~erodyne de~ek~ie

ook op~isch homodyne de~ek~ie ~oegepas~. Onder op~isch homodyne de~ek~ie

word~ de si~ua~ie vers~aan, waarbij de cen~rale frekwen~ie van de beide
la~erdiodes, fo)l en fo)~, gelijk zijn. (Zie ook S 3.1, [li~. 7, e, 9]).
Hierdoor ~al de cen~rale frekwentie van het verschilspek~rum bij homodyne
detek~ie, !'f,HO' gelijk ~ijn aan 0 Hz. De breed~e van he~

verschilspek~rumbij homodyne ~f'f.HO zal de helf~ zijn van de breed~e van
he~ verschilspek~rumbij he~erodyne ~fv:

(3.21)

He~ gevolg hiervan is da~ he~ piekvermogen van he~ signaalspek~rum bij
homodyne de~ek~ie 3 dB hoger lig~ dan bij he~erodyne de~ek~ie, mi~s de
fase van he~ ui~gangssignaal van de be ide laserdiodes gelijk is, d.w.z.
~1 • ~Z· Di~ is aan ~e ~onen m.b.v. !ormule (B1.19) ui~ Bijlage 1:

(3.22)

Echter, nlet aIleen blj tv = 0 Hz zal een toename van bet p1ekVermogen
waarneembaar z1jn. T.g.v. het ap1egelettekt zal het verach11apektrua b1j
lage ~rekvent1es "omklanpen". H1erdoor zal b1j een atnemend trekvent1e
verschil tUBsen de spektra van de beide laaerd10dea vanat tv. At.J2 ~z

het eedetekteerde p1ekvermogen gaan toenemen tot maz1maal , 4B bOTen bet
heterodyne vermogensn1veau P(tv ). De meettout die &0 tuaaen t T • 0 Hz en
tv = ~tv/2 Hz ontataat 1a weg te rekenen 1ndien de vorm van bet veracb1l
apektrum bekend is.

3.5.5. HEETF'OUTEN T.G. V. OPT! SCHE REF'LEKT I ES •

Deze mee~fou~en zijn reeds in , 3.4 besproken.

3.6. CONCLUSIES.

en fotodiodes kan
Hierbij dienen bij
iebruik~ ~e worden,

De ampli~ude-overdrach~ van op~ische on~vanlers

geme~en worden m.b.v. op~ische heterodyne menging.
voorkeur single-mode laserdiodes als lich~bron
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vanwege de geringe spektrale breedte van het laserspektrum. Hierdoor
ook een relatief smal verschilspektrum ontstaan. Dit is gunstig voor
signaal-ruisverhouding van het mengprodukt. Immers. hoe smaller
verschilspektrum, hoe groter het gedetekteerde piekvermogen.

Bij de meting moet het verschilspektrum dat bij optische heterodyne
menging ontstaat in frekwentie afstembaar zijn. Deze afstembaarheid is te
bereiken via variaties in de laserstroom en -temperatuur. Stroomsturing
heeft hierbij de voorkeur. waarbij een goede temperatuurstabilisatie
meestal noodzakelijk is.

Er kunnen bij de overdrachtmeting een aantal meetfouten ontstaan. te
wet en:

1 Een lineaire aeetfout t.g.v. de breedte van het
verschilspektrum;

2 meetfouten t.g.v. de besturingj
3 Variaties in het optische uitgangsvermogen.
4 meetfouten bij lage frekwenties t.g.v. het

homodyne effekt.
5 meetfouten t.g.v. optische reflekties.

De meeste meetfouten zijn door middel van een zorgvuldig ontwerp van de
optisch heterodyne overdracht-meetopstelling, te vermijden. Dit geldt met
name van de onder (1). (2) en (5) genoemde meetfouten. Zonder verdere
maetregelen alB bet wegregelen of het wegrekenen van meetfouten. zal de
meetfout t.l.v. vermogenBvariaties. veroorzaakt door de stroomsturing van
de meetopstelling. de grootste rol spelen. Bij de gebruikte laserdiodes
(Hitachi HL7801) varieert het uitgangsvermogen 0.5 dB per mA bij een
nominaal uitgangsvermogen van 6 dBm. Daar de stroomafhankelijkheid van de
centrale frekwentie bij deze lasers ongeveer -2 GHz per mA bedraagt. zal
dus bij een meetbandbreedte van 2 GHz rekening gehouden moeten worden met
een meetfout van maximaal ongeveer 0,5 dB. Bij lage frekwenties (d.w.z.
van DC tot de frekwentie die gelijk is aan de halve breedte van het
verschilspektrum) dient tevens rekening~gehouden te worden met een
toename van het piekvermogen van maximaal 3 dB t.g.v. het spiegeleffekt.
Deze toename van het piekvermogen is het grootate bij DC en neemt af bij
toenemende frekwentie. Hetzelfde geldt voor de meetfout die hierdoor
gemaakt wordt.

'---'~
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HOOFDSTUK 4 DE HETEROOYNE
MEETRrnJL.TATEN.

to£ET~TEl.l.1 NG; EXPERIMENTEN EN

In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de praktische realisatie van
de meetopstelling, waarmee de amplitude-overdrachtmeting m.b.v. optische
heterodyne menging, kan worden uitgevoerd. Er zijn een aantal
meetopstellingen op breadboard gebouwd, onder te verdelen in:

1 Een opstelling met bulkoptiek;
2 : Ben opstelling met g1asvezeloptiek, vaarvan meerdere

uitvoeringen gebouvd zijn
AIle opstellingen, en de experimenten die hieraee zijn uitgevoerd, zullen
beschreven worden. Bij de beoordeling van de tvaliteit van de
opstellingen, spelen de volgende kriteria een rol om een goede
meetnauwkeurigheid te waarborgen:

1 : De vormvariaties van het verschilspektrum dienen zo klein
mogelijk te zijn, m.a.w. de optische reflekties die in de
opstelling optreden dienen zo klein mogelijk te zijn;

2 : De opstelling moet een goede mechanische stabiliteit hebben;
Met name het eerste kwaliteitskriterium is van doorslaggevend belang.
Indien niet aan dit kriterium wordt voldaan, zal de overdrachtmeting in
de meeste gevallen slechta een beperkte meetnauwkeurigheid hebben (zie
Hoofdstuk 3).

Voordat de afzonderlijke opstellingen beschreven en vergeleken worden,
zal ingegaan worden op een aantal praktische aapekten, die voor aIle drie
de opstellingen van toepassing zijn.

4.1. ALGEMENE ASPEKTEN M.B. T. DE HETERODYNE MEETOPSTELLIt-GEN.

4. 1.1. SPEKTRALE EJGENSCHAPPEN VAN DE LASERD JODES.

In de opstellingen wordt gebruik gemaakt van 780 nm FP laaerdiodes
(Hitachi HL7801). Deze diodes zijn vooral aantrekkelijk vanwege hun lage
prijs, die voortkomt uit de toepasaing in onder meer CD-apelera. Bet
golflengte-gebied rond 780 nm heeft bovendien ala voordeel dat het
laserlicht nog net voor het menselijk oog zichtbaar ia (of met een
infra-rood kijker zichtbaar te maken ia), hetgeen de mechaniache
uitrichting van de opatelling vergemakkelijkt.

De FP laserdiodea hebben een aingle-mode apektrum. De SMSa (Side Mode
Suppreaion Ratio) van deze laaerdiodea ia afhankelijk van de optiach
terugwerking die in de opstelling optreedt. Dit ia gemeten in de
glaavezeloptiek-opstelling m.b.v. een optische apektrum analyser (Anritau
OSA MS96A). zie figuur 4.1. Bij een goede optiache iaolatie bedraagt de
SMSR ongeveer 20 dB. De hoofdmodua van het laaerapektrum heeft een
apektrale breedte (FWHM) van ongeveer 50 MHz.

Het laaerapektrum"ia aterk afhankelijk van de laaerteaperatuur en de
laaeratroom. Bij een toename van de temperatuur en/of de atroom neemt de
frekwentie van de hoofdmodus af (ongeveer -20 GBz/K en -2 GHz/aA). Bij
bepaalde atroom-temperatuur-inatellingen verloopt deze verandering niet
kontinue, maar aprongvormig. waarbij een frekwentie-gebiedje overgealagen
wordt. Dit verachijnael wordt "mode-hoppen" genoemd. Bierbij gaat een
andere spektraallijn a18 hoofdmodua fungeren. Doordat bet "mode-hoppen"
bij verachillende exemplaren van hetzelfde type laaerdiode vaak niet bij
dezelfde frekwentie optreedt. ia het in frekwentie op elkaar afatemmen
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van de laserdiodes vaak zeer lastig. Bovendien wordt de haalbare grootte
van de frekwentiezwaai van het verschilspektrum door het "mode-hoppen"
beperkt. Voor meer informatie over de spektrale eigenschappen van FP
laserdiodes wordt verwezen naar de literatuur [lit. 3, 10].
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figuur 4.1. Het mode-spektrum van een FP fotodiode (Hitachi HL780l)
gemeten in de glasvezeloptiek-opstellingj
a zonder optisch isolatie;
b : met optische isolatie.

4.1 .2. DE BESTURING VAN DE MEETOPSTELLING.

In de experimentele opstellingen wordt de temperatuur van de
laserdiodes gestabiliseerd m.b.v. een temperatuurregellus. Hierbij werd
gebruik gemaakt van een bij DNL ontwikkelde regellus [lit. 14] of een
ILX Lightwave LDT-S9l0 temperatuurregelaar [lit. IS]. Beide
temperatuurregelingen hebben als nadeel dat ze traag zijn. Hierdoor is de
centrale frekwentie van het verschilspektrum zeer gevoelig voor
plotseling optredende variaties van de omgevingstemperatuur (bijvoorbeeld
t.g.v. tocht), zolang er geen OFLL of een OPLL gebruikt wordt. Bovendien
is het bedieningsgemak van de temperatuurinstelling bij een ~rage

regellus gering. Daarom i~ een nieuwe temperatuurregeling ontworpen,
waarbij de regelsnelheid geoptimaliseerd is. Deze regeling en bet ontwerp
ervan is beschreven in Bijlage 2.

De laserstroom wordt geleverd door een stroombron met een in- en
uitschakeltransient-onderdrukking (fabrikaat DNL. [lit. 16]) of een ILX
Lightwave LDX-3620 stroombron. [li~. 17]. Me~ een langzame in- en
uitschakel~ransient-onderdrukkingwordt bedoeld da~ de la8er8~room. bij
in- of uitschakeli~ivan de lasers~room. langzaam in groo~~e ~oe danwel
afneemt. waarmee voorkomen word~ da~ er s~roompieken on~8~aan die de
laserdiode kunnen beschadigen. De ILX Ligh~wave stroombron kan Eowel door
de netspanning als door een batterij gevoed worden. Wanneer deze
stroombron voor optisch heterodyne doeleinden wordt gebruikt. dient
ALTIJD de batterij-voeding gebruikt ~e worden. omdat bij het gebruik van
de net-voeding de geleverde stroom niet stabiel is. waardoor het
uitgangsspektrum van de laserdiode enigermate gemoduleerd wordt. Hierdoor
zal het verschilspektrum vervormen.
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De ::ekventie van de laserdiodes (en dus van het verschilspek~:um) zal
in eerste instantie vanwege de eenvoud worden gevarieerd d.m.v.
asynchrone stroomsturing. In Hoofdstuk 3 werd gesignaleerd dat deze
besturingsmethode, in kombinatie met het gebruik van "maximum hold"
aan1eiding kan geven tot meetfouten, zie figuur 3.10. In figuur 4.2 is
een voorbeeld gegeven van een gemeten overdracht bij asynchrone besturing
en met ":naximum hold". Hierbij was de zvaaitijd van het verschilspektrum
ongeveer 10 maal langer dan de zvaaitijd van de spektrum analyser. Dit
geeft een zeer grote meetfout. De hier vaargenomen meetfout is
gemakkelijk te elimineren door de frekventiezvaai van het
verschilspektrum een aantal maal te herhalen. De overdracht die dan
gemeten vordt is tevens veergegeven in figuur 4.2. Het lemeten
golfpatroon vordt veroorzaakt door de ampli~ude-overdracht van de
optiscne onrvanger (zie § 4.1.3.).
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'-~---lr----'-----l...-'-_...L..----"--------

~-~_·~t 1------+-----.;
~! ': I

~ - - L-i...-_-l__.J._.J__'--_......_. _.-----'
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overdracht

verschil
spektrum

o GHz
(b)

2 GHz

tiguur 4.2. : De meettou~ t.g.v. asynchrone bes~uring met "lIUlxilDWIl hold"
a De zvaaitijd van het verschilspek~rulD is ongeveer 10

maal langer dan de zvaaitijd van de spektrulD analyser;
b De trekwentiezwaai van het verschilspektrum is een

aantal maal herhaald. Er treedt seen besturingstout lDeer
op.

De meeste metingen worden, tenzij anders aangeseven, uitgevoerd voor
het trekventiegebied van 0 tot 2 GHz.
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4-.1.3. DE OPTISCHE ONTVANGER.

Bij de metingen met de heterodyne opstellingen is. tenzij anders
vermeld. gebruik gemaakt van de optische ontvanger. weergegeven in figuur
4.3. :

figuur 4.3. De opti8che ontvanger.

A18 fotodetektor werd een APD (BPW 28) gebruikt. De 8panning van de
voedingsbron VR bedroeg ongeveer -150 Volt. Bij deze 8panning i8 de
fotostroom-ver8terking M • 30. waarbij M gedefinieerd i8 a18:

de fotostroom bij VR
(4.1)

de fotostroom bij VR • -10 V

Hierbij kan verondersteld worden dat de fot08troom bij VR • -10 V ge1ijk
i8 aan de primaire fotostroom van de APD (d.w.z. de fotostroom waarbij
het lawine-effekt van de APD nog geen rol 8peelt). De reponsiviteit
van de APD is dan gedefinieerd als:

JlAPD • (71Aq / hc). M [A/W] (4.2)

Het gedetekteerde signaal is in de vorm van een 8panning beschikbaar over
de weerstand R van 50 O. Deze spanning wordt ver8terkt door een cascade
8chakeling van drie versterkers. achtereenvolgen8 een ZFL-2000 (20 dB
versterking. bandbreedte 2 GHz) en twee maal een AMC-250 (15 dB
versterking. frekwentie-bereik: 150 MHz - 5.2 GHz). De fotodiode en de
versterkers zijn met 50 0 coax-kabe18 met elkaar verbonden.

Bij de optisch heterodyne overdrachtmeting i8 gebleken dat de hier
beschreven optische ontvanger een hobbelige amplitude-overdracht heeft.
Deze eigenschap van de overdracht wordt veroorzaakt door een impedantie
misaanpassing tussen de ver8chil1ende onderdelen van de opti8che
ontvanger. hetgeen aanleidtng geeft tot elektri8che reflektie8. Met name
de af8tand tus8en de APD en de 50 0 weer8tand bleek van Irote invloed.
Wanneer de weer8tand dicht bij de APD aangebracht werd ont8tond een
overdracht zoa18 in figuur 4.4. Als daarentegen tU88en APD en veer8tand
een coax-kabeltje aangebracht verd .et een lengte van onleveer 50 cm.•
ont8tond een overdracht zoals in figuur 4.5.

Waar8chijnlijk i.~" de impedantie aanpas8ing ~U88en de APD en de
weer8tand verkeerd. Bij een vergroting van de lengte L van de elektri8che
trilholte die dan ontstaat (zoals in het leval vaarbij een eoax-kabeltje
tussen de APD en de weerstand i8 aangebraeht). zal de frekventie-af8tand
tU88en de maxima in de overdracht Af afnemen. M.b.v. L • e/2nAf voIgt
uit figuur 4.5: L • 55 em (met n • 1.5 en Af • 180 MHz). Dit komt loed
overeen met de lengte van het coax-kabeltje tU88en de APD en de
weer8tand.
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figuur 4.5. Overdracht van de opti8che ontvangeri
Weer8tand op grotere afstand van
aangebracht.

de APD

De opti8che ontvanger, die hier be8chreven is, heeft dus een .lechte
overdracht. Deze overdrachX belemmert ook een goede kwaliteit.beoordeling
van de heterodyne meetop.telling. Dit probleem i. in principe op te
l088en door een impedantie-aanpa••ing. Br i. echter voor een eenvoudigere
oplo8.ing gekozen, die be.chreven staat in f 4.1.5.

4.1.4. DE S IGNML-RU ISVERHOlD IN3.

De rui8
weergegeven
weergegeven

*' de
*' de
*' de
*' de

gemeten aan de uitgang van de opti.che ontvanger, is
in figuur 4.6. In deze figuur zijn van onder naar boven
de rui8bijdragen van:
8pektrum analy.erj
.pektrum analy8er en de ver.terkers;
.pektrum analy.er, de ver8terker. en de APDj
8pektrum analy.er, de ver8terker•• de APD en een la.erdiode.
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figuur 4.6. De ruisbijdragen van de dive~se onderdelen van de optische
ontvanger:
a de spektrum analyser (SA)j
b de SA en de versterkersj
c de SA, de versterkers en de APDj
d de SA, de versterkers, de APD en "n laserdiode.

Bet signaalvermogen Po (op de APD) bedroeg bij de bovenstaande meting
ongeveer so #W per laserdiode. De ruisbijdrage van de APD is sterk
afhankelijk van de sperspanning. In figuur 4.6 bedroeg de sperspanning
ongeveer -155 Volt. Bij sperspanningen kleiner dan -140 Volt, kwam deze
ruisbijdrage nauwelijks boven de ruis van de SA en de versterkers uit.

De maximaal gemeten signaal-ruisverhouding was ongeveer 35 dB. Rierbij
levert de intensiteitsruis van de laserdiodes de belangrijkste bijdrage
aan de hoogte van de ruisvloer, zie ook figuur 4.6. Bij een toename van
het optische vermogen Po dat op de APD valt, neemt, vanaf het moment dat
de intensiteitsruis de dominante ruisfaktor wordt, de hoogte van de
ruisvloer en het piekvermogen van het verschilspektrum in gelijke mate
toe. De signaal-ruisverhouding verbetert dan niet meer, hetgeen betekent
dat de "RIN"-limiet bereikt is. De gemeten "RIN"-limiet ligt ongeveer 30
dB lager dan in Bijlage 1 ~erekend is. Dit kan verklaard worden door een
slechtere "Relative Intensity Noise"- waarde van de gebruikte
la8erdiode8. De "RIN"-waarde is in praktijk oneeveer gelijk aan
-120 dB/Hz (duB 30 dB hoger dan bij de berekenine in Bijlaee 1). Ken
verbetering van de signaal-ruisverhouding is dan ook te verwachten,
indien laserdiodes met een laeere RIN-waarde eebruikt worden.

Bet piekvermogen van het verschilspektrum is te laae om zonder de in
cascade eeBchakeld;-versterkers (totale versterkine 45 dB, zie t 4.1.3.)
bet verscbilspektrum te kunnen meten. Met de buidiee opstelline is bet
dan ook niet moeelijk de amplitude-overdracbt van een fotodiode "kaal"
(d.w.z. zonder versterking) te meten. Hiervoor dient meer sienaalvermogen
bescbikbaar te zijn. Ken andere mogelijkbeid is laserdiodes te gebruiken
met een smaller spektrum, waardoor ook een smaller verscbilspektrum
ontstaat. Ken balvering van de spektrale breedte van bet verscbilspektrum
levert immers een 3 dB toename van bet piekvermogen (zie t 3.3).

De bobbels die in fieuur 4.6 zicbtbaar zijn, worden veroorzaakt door
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de overdracht van de optische ontvanger. Toch is de ruisresponsie van
figuur 4.6d niet eksakt gelijk aan de overdracht van de optische
ontvanger. Hiervoor dient de ingangsruis (- intensiteitsruis) wit te
zijn. Dit is niet het geval, zie ook § 4.3.2.

4.1.5. DE WIJZE VAN KWALITEITSBEOORDELING VAN DE MEETOPSTELLINGEN.

Zoals reeds vermeld, dient voor het verkrijgen van een nauwkeurig
meetresultaat in de meeste gevallen de vorm van het verschilspektrum zo
stabiel aogelijk te zijn. Ben voorname bron van vorminstabiliteiten van
het verachilspektrum zijn optische reflekties. Optische reflekties zijn
te herkennen aan:

1 vermogensvariaties van het verschilspektrumi
2 variaties van de breedte van het verschilspektrumi
3 het diskontinu in frekwentie verschuiven van het

verschilspektrum.
De vormstabiliteit van het verschilspektrum kan dus gebruikt worden als
een maat voor de optische reflektie die in de meetopstelling optreedt en
dus ook als een maat voor de kwaliteit van de opstelling.

Echter, de vorm van het verschilspektrum is tevens afhankelijk van de
frekwentie-afhankelijkheid van de overdracht van de optische ontvanger.
Deze overdracht willen we immers meten. Vanwege deze
frekwentie-afhankelijkheid is het vaak moeilijk te beoordelen of
vormvariaties van het verschilspektrum nu veroorzaakt worden door
optische reflekties, danwel door de overdracht van de optische ontvanger.
Daarom willen we de invloed van de optische ontvanger bij de
kwaliteitsbeoordeling van de meetopstellingen (voorlopig) elimineren.

Dit probleem is als voIgt opgelost. Berst werd de ruisreponsie van de
ontvanger gemeten. Hiervoor werd de intensiteitsruis van iin van de beide
laserdiodes gebruikt. Deze ruis is in het gemeten frekwentiegebied (DC
tot 2GHz) welliswaar niet geheel wit, maar vertoont weI een regelmatig
verloop. Door deze ruisresponsie van de responsie op het heterodyne
mengsignaal af te trekken, zal het resulterende aignaal niet meer de
onregelmatigheden van de ontvanger-overdracht vertonen. Bierdoor h~en

deze onregelmatigheden ook geen invloed meer op de vorm van het
verschilspektrum.

Het bovenbeschreven procede is weergegeven in figuur 4.7 en 4.8. In
figuur 4.7 is de ruisresponsie en de reaponsie op het heterodyne
mengsignaal van de optische ontvanger weergegeven. Figuur 4.8 geeft het
resultaat weer wanneer deze twee responaies van elkaar worden
afgetrokken. De frekwentiepaaltjes die in deze figuren zichtbaar zijn,
worden veroorzaakt door drILX Lightwave atroombron, zie I 4.1.2.

Bij de toepassing van het bovenbeschreven procede dient opgemerkt te
worden dat de ruis aan de uitgang van de optiache ontvanger t.g.v. de
amplituderuis van iin van de laaerdiodea de overheeraende ruiabijdrage
dient te zijn. In dat geval kan, indien deze ruia wit ia, de overdracht
van de ontvanger ook bepaald worden d ••. v. het .eten van de
ruisresponsie. Ichte~ de intensiteitaruia ia Diet wit, &oals uit de
metingen uit I 4.3~"i'zal blijken.

De vormstabiliteit van het verschilapektrum, &oals afgebeeld in figuur
4.8, zal in I 4.3.1. besproken worden.
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figuur 4.7. : De responsie van de optische ontvanger.
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figuur 4.8. De responsie van de optische ontvanger op het heterodyne
mengsignaal, waarbij de invloed van de overdracht van de
ontvanger geelimineerd is.

4.2. DE: BESCHRIJVING VAN DE MEETOPSTELLINGEN.

4.2.1. DE OPBOUW VAN DE BULKOPTIEK-OPSTELLING.
'-.-"

De optisch heterodyne meetopstelling, uitaevoerd in bulkoptiek, is
schematisch weergegeven in figuur 4.9.

De lichtbundels van de laserdiodes worden gecollimeerd door ze in het
brandpunt van de lenzen L1 resp. LZ (lOx microscoop-objektieven,
numerieke apertuur - 0.25) te plaatsen. Door de lichtbundels te focuseren
op een grote afstand (d.w.z. groot ten opzichte van de afmetingen van de
opstelling), kan een ongeveer evenwijdige bundel verkregen worden.

Met behulp van een spiegeltje en een bundelsplitser kunnen de
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lichtbundels samengevoegd worden. Hiertoe wordt op twee plaatsen (vlak 1
en 2), gekeken of de lichtbundels samenvallen. De richting van de
lichtbundels is af te regelen door de laserdiode in het brandvlak van L2
te verplaatsen. en door de variatie van de hoek die het spiegeltje maakt
met de voortplantingsrichting van het licht. Op deze wijze hebben we vier
vrijheidsgraden ter beschikking om de lichtbundels op twee plaatsen te
laten samenvallen. Met minder dan vier vrijheidsgraden is dit niet
mogelijk.
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figuur 4.9. Schematiache veergave vande bulkoptiek-opatelling.

De Aldus verkregen interfererende lichtbundels vorden met een lens LJ
op de fotodiode gefocuceerd. danvel in een glaavezel gekoppeld met behulp
van de lens Le• Voor beide lenzen i8 een lOx micro.coop objectief
(numerieke apertuur 0.25) gebruikt. Bet m.b.v. de fotodiode gedetekteerde
signaal vordt versterkt en aan een spektrum analyser (HP 8569B)
aangeboden. Bet in de gla8vezel ingekoppelde licht vordt naar een
opti8che .pektrum analyser (Anritsu OSA MS96A) toegevoerd. De opti8che
8pektrum analY8er kan als monitor gebruikt vorden om de hoofdmodi van de
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twee laserdiodes bij elkaar in de buurt te brengen. Voor de
fijnafregeling van de juiste waarden van de laserstroom en de
lasertemperatuur wordt daarna naar de (elektrische) spektrum analyser
gekeken. Zodra de hoofdmodi van de laserdiodea dicht genoeg bij elkaar
liggen, is hierop het verschilapektrum waarneembaar. Zonder het gebruik
van een optische spektrum analyser kan het zeer tijdrovend zijn om deze
aituatie te bereiken. Zodra het verschilspektum zichtbaar is. kan de
grootte van het verschilapektrum (d.w.z. de mate waarin het
verschilspektrua boven de ruisvloer uitkomt) geoptimaliseerd worden door
de uitrichting van lichtbundels van de beide laserdiodea te
optimaliseren.

Een voordeel van de bulkoptiek-opstelling is dat de
polarisatie-richting van het licht vrijwel uitsluitend afhangt van de
mate waarin de laserdiodes gedraaid zijn in het vlak loodrecht op de
horizontale as die samenvalt met de voortplantingsrichting van het
uitgestraalde licht. Wanneer deze draaiing voor beide laserdiodes
hetzelfde is. zal de polarisatie-richting van de beide lichtbundels. ook
in het gebied waar ze aamenvallen. vrijwel gelijk zijn. waardoor een
maximaal interferentie-produkt ontstaat (zie Hoofdstuk 3).

Een Ander voordeel van de bulkoptiek-opstelling is de mogelijkheid om
de schadelijke invloed van optische reflekties (vrijwel) te elimineren
d.m.v. het scheef uitlijnen van de optische komponenten. Hierbij
hoeft slechta weinig tot geen signaalvermogen verloren te gaan.

Gebleken is dat de mechanische stabiliteit
bulkoptiek-opstelling gering is. Een gering verloop van de
micromanipulatoren kan tot een groot vermogensverlies leiden.
omdat de beide lichtbundels dan niet meer precies samenvallen.

4.2.2. DE OPBOUW VAN DE GLASVEZELOPTIEK-OPSTELLINGEN.

Vanwege de geringe mechanische stabiliteit van de
bulkoptiek-opstelling, is tevens een heterodyne meetopstelling gebouwd
m.b.v. glasvezeloptiek. Een bijkomend voordeel van een dergelijke
opstelling is de kompaktere struktuur. Aanvankelijk werden in de
opstelling geen optische isolatoren opgenomen.

~.2.2.1. DE OPBOUW VAN DE GLASVEZELOPTIEK-OPSTELLING. ZONDER OPTISCHE
ISOLATOREN.

De optisch heterodyne meetopstelling uitgevoerd m.b.v. glasvezeloptiek
is schematisch weergegeven in figuur 4.10. Het grote voordeel van deze
opstelling t.O.V. de opstelling met bulkoptiek ligt in het kleine aantal
afregelhandelingen. waardoor ook de mechanische stabiliteit van de
opstelling beter is. Er dienen drie afregelhandelingen plaats te vinden:

* het inkoppelen van het licht in de glasvezels;
* het afstellen van de pOlarisatieregeling;
* het uitrichten van de fotodiode.

Bij het inkoppelen van het licht in de glasvezel dient men voorzichtig te
werk te gaan. Voor het maximale inkoppelrendement moeten de vezels zeer
dicht bij de laserdiodes gebracht worden (ongeveer op enkele tientallen
pm). Wanneer per ongeluk met de vezel de diode geraakt wordt zal in de
meeste gevallen de laserdiode onherstelbaar beschadigd worden.
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tiguur 4.10. De heterodyne meetopstelling aet glasvezeloptiek
(zonder optische isolatoren)

Het licht van de beide diodes wordt in de 50/50-vezelkoppelaar
vektorieel opgeteld. Hierbij dienen de polarisatierichtingen van het
licht gelijk te zijn (zie Hoofdstuk 3). Omdat de polarisatierichting van
het licht in de vezel kan varieren t.g.v. torsie of buiging van de vezel,
moet in een van beide vezelingangen van de koppelaar een
polarisatieregeling opgenomen worden. Hiervoor zijn in de vezel een 1/2
en een 1/4-lusje aangebracht, waarmee elke polarisatietoestand ingesteld
kan worden, zOdanig dat de polarisatietoestanden in de koppelaar op het
moment van optelling gelijk zijn.

Aan de twee uitgangen van de koppelaar wordt enerzijds de door te
meten optische ontvanger aangebracht en anderzijds een optische spektrum
analyser (Anritsu OSA HS96A) of een optische vermogensmeter (Anritsu
HL93A) aangesloten. Met doe1 van de optische spektrum analyser is reeds
in , 4.2.1 vermeld. H.b.v. de optische vermogensmeter kan bepaald worden
hoeveel licht in de glasvezels is ingekoppeld.

Br is gebruik aemaakt van monomode glasvezel.. lij gebruik van
multimode glasvezels zou het lich~ in verschillende modi terech~ komen.
Daar verschillende modi niet mengen, zal bet aebruik van mul~imode

glasvezels leiden tot een afname van bet vermogen van bet
verschilspektrum.

0_ ..

4.2.2.2. DE OPBOUW V/tN DE GLASVEZELOPTIEK-oPSTELLlNG MET OPTlSQiE
ISOLATOREN.

Vooruitlopend op de mee~resultaten van , 4.3., bleek de
glasvezelop~iek-op.telling te veel last te bebben van optiscbe
reflekties. Hiertegen zijn verscbillende maatregelen te treffen, zoals
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reeds in I 3.4 is besproken. Gekozen is voor het aanbrengen van optische
iso1atoren in de meetopstelling, in kombinatie met het schuin afpolijsten
van de glasveze1-uiteinden (onder een hoek van ongeveer 10°). Deze wijze
van optisch isoleren biedt de grootste zekerheid, ook in die gevallen
waarin reflekties aan bijvoorbeeld de fotodiode niet te vermijden zijn.
De meetopstelling met optische isolatoren is weergegeven in figuur 4.11
en 4.12:
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figuur 4. 11. De meetopatelling aet glasvezel en optische isolatoren.
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figuur 4.12: Foto van de meetopstelling aet slasvezel en isolatoren.
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M.b.v. de lenzen Ll en L2 (lOx microacoopobjektieven, numerieke
apertuur • 0.25) worden de lichtbundels gecollimeerd. De diameter van de
lichtbundels is bij deze lenzen groter dan de opening van de optische
isolatoren, waardoor er een vermogensverlies optreedt. Sterkere lenzen,
die een kleinere bundeldiameter opleveren konden niet dicht genoeg bij de
laserdiodes gebracht worden. Ook is geprobeerd de lichtbundels in de
optische isolatoren te focusseren, zodat al het licht door de isolatoren
valt. Gebleken is echter dat de isolerende werking van deze komponenten
dan te veel achteruitgaat, waarschijnlijk vanwege het verschil in
weglengte dat het licht in de optische isolatoren aflegt. Na de optische
isolatoren wordt het licht m.b.v. de lenzen L3 en L4 in de glasvezels
gekoppeld, waarna de mee~opstelling geheel gelijk is aan de opatelling,
beschreven in § 4.2.2.1.

Ala isolator werd een Faraday-rotator gebruikt (Optics For Research
IO-5-NIR). Bij het afregelen van deze komponent moet de transmissie in
voorwaartse richting en de demping in terugwaartse richting
geoptimaliseerd worden.

Opgemerkt dient te worden dat de reflektiea aan de lenzen L1 en L2
niet gedempt worden. Reflekties die hier optreden kunnen eventueel
tegengegaan worden door het aanbrengen van een anti-reflektie-coating op
de lenzen. Uit de metingen is echter niet gebleken dat deze reflekties
van invloed zijn.

Bet gebruik van optische isolatoren heeft, vanwege de toename van de
syateemcomplexiteit, alB nadeel dat de mechanische stabiliteit t.o.V. de
glasvezel-opstelling zonder isolatoren, afneemt. Het mechaniache voordeel
van het gebruik van glasvezels i.p.v. bulkoptiek wordt dus ten dele weer
te niet gedaan.

4.3. MEETRESULTATEN.

De meetopstellingen, beschreven in I 4.2., zullen vergeleken worden
ean de hand van de vormstabiliteit van het gegenereerde verachilspektrum.
Daarna zal m.b.v. de opstelling met de grootate vormstabiliteit de
amplitude-overdracht van een optiache ontvanger met een tweede orde
stroom-stroom versterker gemeten vorden.

4.3.1. DE VORMSTABILITEIT VAN HET VERSCHILSPEKTRUM.

Aanvankelijk hedden de heterodyne bulkoptiek-opstelling en de
glaavezeloptiek-opatelling zonder optische isolatoren veel last van
optiache reflektiea. Bet verachilapektrum vertoonde meerdere ..xima en
werd veramald t.l.v. een externe trilholte (figuur 3.8). Bovendien vas
het verschilspektrum niet kontinu in frekventie afstembaar: Het
verschilspektrum Whopte" van de ene externe modus naar de andere.

Uit figuur 3.8, gemeten met de bulkoptiek-opstelling, is de lengte L
van de externe trilholte. die optreedt, te bepalen •• b.v.:

L • C I 2nAf (4.3)

Zie ook Hoofdstuk 3. Uit figuur 3.Sc voIgt: Af • 250 MHz, zodat voor de
lengte van de externe trilholte geldt: L· 0.6 m. In de meetopatelling,
zie figuur 4.9., komt deze lengte ongeveer overeen met de afstand tuasen
de laaerdiodes en de fotodiode, danwel het beginvlak van de gleavezel.
Ala remedie tegen de bovenbeschreven ongewenate effekten t.g.v. optische
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reflekties werd daarom tussen de bundelsplitser en de glasvezel een
variabele demping aangebracht. waardoor het licht tegengehouden wordt.
Tevens werd de fotodiode schuin (t.o.v. de voortplantingsrichting van het
licht) uitgericht. Deze ingrepen bleken afdoende om een kontinu
afstembaar verschilspektrum te verkrijgen. Ook de vorm van het
verschilspektrum varieerde nauwelijks meer.

De stabiliteit van het verschilspektrum bij de
glasvezelopciek-opstelling zonder optische isolatoren (figuur 4.10) is
beter dan bij de bulkoptiek-opstelling met een recht uitgelijnde
fotodiode, maar nos onvoldoende. In tegenstelling tot de bulkoptiek
opstelling, kan bij de glasvezeloptiek-opstelling weinig winst behaald
worden met bet Bcheef uitlijnen van de fotodiode. omdat hiermee de
reflekties die aan de uiteinden van de glasvezels optreden, niet
verminderd worden. Ook het aanbrengen van parafine-olie (met een
brekingsindex die vrijwel gelijk is aan glas) tussen het vezeluiteinde en
het venstertje voor de fotodiode, en het in para fine dopen van het
glasvezeluiteinde dat bestemt is voor de aansluiting op de optische
spektrum analyser leverde nauwelijks een stabiliteitsverbetering.

De glasvezeloptiek-opstelling met optische isolatoren genereert een
verschilspektrum met de grootste vormstabiliteit, zonder dat de
verBchillende op~ische komponenten scheef uitgericht hoeven te worden.
Bij de juiste instelling van de optische isolatoren ontstaat een kontinu
afstembaar verschilspektrum met een gelijkblijvend Lorentz-profiel. In
figuur 4.13. is getracht dit weer te geven door een aantal
verschilspektra bij verschillende frekwenties at te beelden. Bierbij
bedroeg het signaelvermogen ongeveer 50 pw per la.erdiode. De isolatoren
blijken ook een gun.tige invloed te hebben op het aode-spektrum van de
laserdiodes. Bet ver.chil tus.en het vermogen van de hootdmodus en de
groots~e zijmodus neemt ongeveer met 10 dB toe, zie tiluur 4.1.
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figuur 4.13. : De vormstabiliteit van het ver.chilspektrum bij de
glasvezeloptiek-opstelling met optische isolatoren.
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4.3.2. DE RESULTATEN VAN DE OVERDRACHTMETINGEN.

In I 4.3.1. is gebleken dat de glasvezeloptiek-opstelling met optische
isolatoren de beste mogelijkheden biedt ter onderdrukking van optische
reflekties. Daarom zal de meetnauwkeurigheid bij het gebruik van deze
opstelling ook het grootste zijn. Vanwege deze reden zal aileen de
glasvezeloptiek-opstelling met optische isolatoren nader bekeken worden.

Tot op dit punt is in de meetopstellingen steeds gebruik gemaakt van
de optische ontvanger die afgebeeld staat in figuur 4.3. De overdracht
van deze ontvanger gemeten met de glasvezeloptiek-opstelling met optische
isolatoren, is reeds weergegeven in figuur 4.4. en 4.5. Omdat op voorhand
weinig over deze ontvanger bekend was, kan er ook moeilijk een uitspraak
gedaan worden over de nauwkeurigheid waaraee de overdracht gemeten is.
Daarom zijn er ook overdrachtmetingen verricht bij ontvangers met een
beter bekend gedrag.

Hiertoe is gebruik gemaakt van een optische ontvanger met een tweede
orde stroom-stroom versterking, [lit. 21]. Deze ontvanger werd zodanig
afgeregeld dat de versterking ongeveer 10 dB bedroeg. De bandbreedte van
de ontvanger zou dan theoretisch ongeveer 240 MHz bedragen. Als fotodiode
werd een SFH-20l2A PIN-diode gebruikt. Om voldoende signaalvermogen te
verkrijgen werd tussen de ontvanger en de spektrum analyser nog twee
AMC-250 versterkers (zie t 3.1.3.) geplaatat, met een totale versterking
van 30 dS. Dit bleek ruim voldoende om de overdracht zowel m.b.v. het
heterodyne mengsignaal als m.b.v. van de amplituderuis van een van de
be ide laserdiodes, te meten. Het resultaat is veerleleven in filuur 4.14.
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figuur 4.14. : De gemeten overdracht van de optische ontvanger met
.en tveede orde stroom-atroom veraterkinl en tv.e in
cascade geschakelde AMC-250 versterkera.
~ ~ de responsie op het heterodyne mengsilnaal;
b-- de responsie op de amplituderuis van een

laserdiode.

Uit figuur 4.14 is af te lezen dat de gemeten bandbreedte ongeveer 230
MHz bedroeg. Dit komt goed overeen met de theorie. Wanneer de
ruisresponsie vergeleken vordt met de reaponsie op het heterodyne
mengsignaal, valt op dat de ruiaresponsie boven de kantelfrekventie bij
230 MHz langzamer afvalt. Tevens valt de ruisresponaie bij afnemende
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frekwenties juist sneller af. Beide verschillen tussen de twee gemeten
overdrachten ontstaan doordat de intensiteitsruis van de laserdiode niet
wit is, maar bij toenemende frekwentie langzaam in vermogen toeneemt (in
het gemeten frekwentiegebied).

Om ook laag frekwent de overdracht te kunnen meten, werd dezelfde
ontvanger nogmaals doorgemeten, waarbij geen AMC-250 versterkers gebruikt
werden, maar een ZFL-2000 versterker. Het meetresultaat is weergegeven in
figuur 4.15.
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figuur 4.15. : De gemeten overdracht van een optische ontvanger met
tweede orde stroom-stroom versterker en een ZFL-2000
versterker.

Opvallend is de toename die de overdracht te zien geeft bij lage
frekwenties. Mogelijkerwijs is dit effekt toe ~e schrijven aan een
toename van het piekvermogen van het verschilspektrum t.g.v. het homodyne
effekt, zie § 3.5.4. Anderzijds kan een ~oename in principe ook
veroorzaakt worden door de ontvanger-overdracht zelf. Bovendien is het
meetresultaat m.b.v. een spektrum analyser laag frekwent (bij de HP70000
System spektrum analyser tot 50 kHz) onbetrouwbaar.

4.4. CoNcLUSIES.

Bij het ontwerp van de optisch heterodyne overdrach~-mee~ops~ellingis
de vormstabiliteit van het gegenereerde verschilspektrum als
belangrijkste kwaliteitskriterium gebruik~. Wanneer nie~ aan dit
kriterium voldaan wordt, zal een overdrach~me~ing .leeh~s een beperkte
meetnauwkeurigheid ·'nebben.

Er zijn vier opstellingen op breadboard gebouwd, ~e weten:
1 een bulkoptiek-opstelling, reeh~ ui~gelijnd;

2 een bulkoptiek-opstelling, schuin uitgelijnd;
3 een glasvezeloptiek-opstelling, zonder optische isolatoren;
4 een glasvezeloptiek-opstelling, met optische isolatoren.

De opstelling (2) en (4) vertoonden een goede vormstabiliteit van het
verschilspektrum (weinig nadelige gevolgen van de optische reflekties),
voor zover op een spektrum analyser waarneembaar. Uiteindelijk had de
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glaavezel-opatelling de voorkeur vanwege:
1 de groter mechaniache atabiliteit;
2 : de grotere zekerheid t.a.v. het onderdrukkken van de effekten

van optiache reflektiea.
Met name de laatate reden kan van belang zijn bij overdrachtmetingen aan
(commercieel verkrijgbare) ontvangera of fotodiodea. waarbij reflekties
niet door het schuin uitlijnen onderdrukt kunnen worden. Hierbij wordt
bijvoorbeeld gedacht aan ontvangers of fotodiodea die met een pig-tail
geleverd worden.

M.b.v. de glasvezeloptiek-opstelling met optiache iaolatoren zijn
diverae overdracht metingen uitgevoerd. Gebleken ia dat m.b.v. aaynchrone
strooDBturing met "maximum hold" het goed mogelijk ia de meting uit te
voeren...ar dat het bedieningsgemak gering is: het verachilapektrum moet
lang door de doorlaatband van de ontvanger heen en weer geachoven worden.
om de meetfout t.g.v. de beaturing grotendeels te elimineren.

De uiteindelijke meetnauwkeurigheid die m.b.v. de optiach heterodyne
overdracht-meetmethode gehaald wordt. is moeilijk d.m.v. metingen te
achterhalen. omdat nauwkeurige gegevena over de amplitude-overdracht van
de optiache ontvangera. die ala referentie gebruikt kunnen worden.
ontbreken. De voorapelde meetfout van 0.5 dB bij een meetbandbreedte van
2 GHz (t.g.v. de vermogensvariatie van het verachilapektrum) ia dan ook
niet geverifieerd.
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EINOCONCLUSIES EN RIOiTLlJNEN VOCR TOEKOMSTIG CIDERZOEK.

bestuurd worden,
m.b.v. aynchrone

besturing meer

b

2

5

6

3

4

Ten aanzien van het gebruik van optisch heterodyne mengtechnieken, met
780 nm FP-Iaserdiodes, ten behoeve van de amplitude-overdrachtmeting van
optische ontvangers en fotodiodes, kunnen de volgende conclusies
getrokken worden:

I : De overdrachtmeting kan zeer breedbandig zijn. Deze
meetbandbreedte hangt slechts af van de mate waarin de centrale
frekwenties van de beide laserdiodes t.o.V. elkaar te verstemmen
zijn. Dit kan oplo~en tot vele tientallen of zelfs honderden GHz
en wordt in de meeste gevallen begrensd door het mode-hoppen van
de laserdiodes.
De meetnauwkeurigheid kan bij een goed ontwerp van de
meetopstelling groot zijn, ook zonder kalibraties. Voor het
bereiken van een kleine meetfout, moet voldaan zijn aan:

a : De optische reflekties in de opstelling dienen zo klein
mogelijk gehouden te worden. Anders gezegd: er dient
in de opstelling een goede optiache iaolatie aanwezig te
zijn die de nadelige invloed van optiache terugwerking
elimineert.
De meetopstelling meet op de juiste wijze
hetzij m.b.v. asynchrone besturing danwel
besturing. Hierbij biedt aynchrone
bedieningsgemak dan asynchrone besturing.

Indien aan beide voorwaarden is voldaan, zal de meetfout
voornamelijk afhangen van de optiache vermogenavariatie die
ge1ntroduceerd wordt door de variatie van de diodeatroom ten
behoeve van het in frekwentie verstemmen van het verachilapektrum.
Bij de Hitachi HL7801 laserdiodea reaulteert dit in een meetfout
van ongeveer 0,25 dB per GHz meetbandbreedte bij een nominaal
laservermogen van 4 mW. Deze meetfout is weg te rekenen of
eventueel weg te regelen. Naast deze meetfout kan laag frekwent
(DC tot de frekwentie die gelijk is aan de halve apektrale breedte
van het verschilspektrum) een meetfout tot maximaal 3 dB optreden
t.g.v. de toename van het piekvermogen van het verachilapektrum
t.g.v. het spiegeleffekt.
Voor het onderdrukken van de nadelige effekten van optische
reflekties dienen bij voorkeur optiache iaolatoren gebruikt te
worden. Hiermee kan de grootste zekerheid verkregen worden t.a.v.
optische terugwerking, ook bij bijvoorbeeld gepigtailde fotodiodea
of optiache ontvangers. Bovendien zal bij het gebruik van optiache
isolatoren het signaalvermogen slechta weinig (minder dan 0.05 dB)
gedempt worden.
Voor het bereiken van een goede mechaniache atabiliteit van de
meetopatelling, dienen bij voorkeur glaavezela (in kombinatie met
een "fuaed fibre"-koppelaar) gebruikt te worden.
De theoretiach voorspelde meetfout (zonder kalibratiea, zie punt
(2» is moeilijk m.b.v. metingen te verifieren. Biertoe ontbreekt
een nauwke~~~ge referentie waaraee het meetreaultaat te
vergelijken is.
De signaal-ruiaverhouding van het aengprodukt (d.w.z. de
verhouding tuaaen het piekvermogen van het verschilapektrum
en de ruiavloer) bedraagt maximaal 35 dB. Hierbij levert de
intensiteitsruis van de laaerdiodea de dominante ruiabijdrage. Uit
berekeningen en metingen blijkt dat de Relative Intenaity Noiae
van de laaerdiodes in de orde van grootte van -120 dB/Hz ligt. Het
piekvermogen van het verschilspektrum ligt op het moment te laag
om fotodiodea (zonder versterker) te kunnen doormeten.
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De gerealiseerde optisch heterodyne meetopstelling met glasvezel en
optische isolatoren zal ingebouwd worden in een 19-inch rack. Ten aanzien
van toekomstig onderzoek aan de meetopstelling kan aan de volgende
aktiviteiten gedacht worden:

I : De meetopstelling wordt nu nog asynchroon bestuurd. Voor een
verbetering van het bedieningsgemak dient een synchrone besturing
toegepast te worden. Hiertoe moet een frekwentieregellus ontworpen
worden. Eventueel is het zelfs mogelijk een Optische Phase Locked
Loop toe te passen. Een dergelijke Ius zal tevens een groter
piekvermogen tot gevolg hebben.

2 Ter verkleining van de meetfout t.g.v. optische vermogensvariaties
kan gedacht worden aan het wegrekenen of het wegregelen van deze
variaties.

3 De meetfout bij lege frekwenties t.g.v. het .piegeleffekt. kan
weggerekend worden.

4 Er kunnen experimenteD uitgevoerd worden met andere typen
laserdiodes. Het name van belang zijn:

a : laserdiodes met een kleinere lijnbreedtei
Een halvering van de .pektrale breedte van het
laserspektrum resuiteert in een 3 dB groter piekvermogen
van het verschilspektrum en dus ook een 3 dB grot ere
signaal-ruisverhouding.

b Iaserdiodes met een lagere RIN-waardei
Dit leidt tot een grotere signaal-ruisverhouding van het
JIlengprodukt.

5 De opstelling kan geBchikt worden gemaakt voor metingen aan
ontvangers en fotodiodes met een grote gevoeligheid bij grotere
golflengten. Met name golflengtes van 1300 nm en 1550 om zijn
intereasant.

'-_."
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81JLAGE 1 RU IS 8IJ CPT Iroi HETEROOYNE »PL ITLOE-o~CHTMET ING .

In deze bijlage wordt een uitdrukking afgeleid voor de
signaal-ruisverhouding en de "shot noise"-limiet bij een optisch
heterodyne mengopstelling. Tevens wordt het begrip "RIN-limiet" ingevoerd
vanwege de (in veel gevallen) overheersende bijdrage van de
intensiteitsruis van laserdiodes aan de signaal-ruiBverhouding. Hierbij
wordt veronderstelt dat de verschillende ruisbijdragen een wit spektrum
hebben. hetgeen in praktijk het Beval zal zijn voor hagelruis en
thermische ruis, maar slechtB in benaderinB voor intensiteitaruis.

81.1 RuISBIJDRAGEN.

81.1.1 INTENSITEITSRUIS.

Intensiteits- of amplituderuis wordt veroorzaakt door fluktuatieB van
de amplitude van het optische veld, afkomBtig van bijvoorbeeld een
laserdiode. Dit veld kan geschreven worden als:

E(t) • EoCI + aCt» cosC~t) (B1.1)

Hierbij is het vektoriele karakter van het elektrische veld buiten
beschouwing gelaten. Voor het optiache vermogen geldt:

Z Z Z Z
P C[ E (t) - EO 0 + a(t» cos (~t)

• (1/2) Eo
Z

(1 + a(t»Z (1 + cos(2~t) (B1. 2)

Omdat de komponent in (Bl.2) op de dubbele optische frekwentie 2~ niet
relevant is, kunnen we voor P achrijven:

P C[ 0 /2) E/0 + a ( t ) ) Z

- (1/2) Eo
2

Cl + 2a(t) + a2(t»

(B1.3)

aet: Po C[ 0/2) E/ het .ienaalvermogen;

Pili C[ 0/2) Bo
Z
(2a(t) + a.Z(t» het rubveraoeen.

Z
In het algemeen kan a. (t) verwaarlooad worden t.o.v. de
ruistermen. Voor het gemiddelde optiache vermoeen (P> eeldt ftu:

(P> .. (Po + P, I.> .. Po + (P, ••> - Po.... _'.
aits geldt dat:

overiee

(B1.4)

(B1. 5)

Z
Dit is het geval indien (a.(t» .. 0 en a. (t) verwaarlooabaar i.. Definieer
nu:

Ap .. P - (P> - P,I.
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dan kan de RIN-waarde (Relative Intensity Noise) gesehreven worden als:

(RIN)B -

ofweI:

2 2
<PRIN > - Po (RIN)B

(B1. 7)

(B1. 8)

In (B1.7) en (B1.8) is B de frekwentieband waarin de ruis gemeten wordt.

Voor de gemiddelde detektorstroom geldt bij een PIN-diode:

<i> - S <P> - SPo

met: S - (~lq) / (he) responsitiviteit van de fotodiode

(B1. 9)

Indien de ruisstroom i R1N t.g.v. de amplitude- of
gedefinieerd wordt als:

i R1N - i - <i>

intensiteitsruis

(B1. 10)

dan geldt voor de variantie van de detektorstroom t.g.v. de amplitude- of
intensiteitsruis:

(B1. 11)

vanwege:

- 0

Voor de variantievan de rui.stroom geldt dus:

GRIN
2

- <iR1N
2
>

- Jl2 <PR1 />
- Jl2 Po

2 (RIN) B

(B1. 12)

(B1. 13)

Uit (B1.13) voIgt dus dat de variantie. en daarmee de spektrale
vermogensdiehtheid t.g.v. de amplitude- of intensiteitsruis. evenredig is
met het kwadraat van het eignaal vermogen Po. De evenredigheidsfaktor
wordt mede bepaald door de RIN-waarde. Deze RIN-waarde is bij een
laserdiode afhankelijk van:

1 : de pompparameter Rp - I/I tb - 1. volgens:

·2voor 10 < lip < 1

2 optisehe terugkoppeling;
Voor een laag RIN-niveau is het noodzakelijk dat de optisehe
reflekties in de opstelling zoveel mogelijk voorkomen worden.

Bij een pompparameter 0.1 < Rp < 0.5 ligt de RIN van een laserdiode in de
orde van -140 tot -150 dB/Hz. De RIN-waarde van een LED lilt in de meeste
geva11en (waarschijnlijk) hoger omdat bij een LED het licht geheel
ontstaat door spontane emissie. terwijl bij een laserdiode spontane
emissie alechta een geringe bijdrage tot bet optische uitgangssignaal
levert.

48



81.1.2 HAGELRUIS.

Hagelruis (ofweI kwantumruis of "shot noise") wordt veroorzaakt door
het foto-elekrisch conversieproces in de fotodiode. Voor de variantie van
de detektorstroom t.g.v. de hagelruis geldt:

2
USN • 2q<i>B

• 2q~<P>B

De hagelruis is dus evenredig met het signaal vermogen Po.

(B1.l4)

81.1.3 THERMISCHE RUIS.

Thermische ruis treedt op in weerstanden t.g.v.
van de elektronen. Voor de variantie van de
thermische ruis geldt:

2
U1h • 4kT(l/R)B

de Brownse beweging
ruisstroom t.g.v. de

(B1. IS)

81.2 SPEKTRAlE VERMOGENSDICHTHEID VAN HET MENGSIGNAAL.

(B1. 16)

Voor de signaalkomponent in de detektorstroom geldt: (zie f 3.1)

is • 2"; Po, LDIP O, LD2' H(j(c.>I-c.>2» cos(({o)I-{o)2)t + 'let) - '2(t»

• 2"; PO, LDIPO. LD2' cos(({o)I-{o)2)t + 'let) - '2(t»

mits

(B1. 17)

De fasefluktuaties 'let) en '2(t) hebben tot gevolg dat het spektrum van
de signaalstroom een Lorentz-profiel vertoont. Dit spektrum SL(j2Wf) is
te schrijven als:

(B1.18)

.... _J~

Met:

f, de centrale frekwentie van het signaalspektrumi
Af, de spektrale breedte (FWHM) van het signaalspektrum.

Het piekvermogen P(f,) dat m.b.v. een spektrum analyser gemeten wordt is
gelijk aan:
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Z Jly+B/Z
P(f y) • 2'l PO.LDlPO,LDZ'

ly.B/Z

df
2n«f-f y)Z + (Af y/2)Z)

Z
• (4/n)'l po. LDlPO, LDZarctan(B/Af y)

Z
• (4Jl PO,lDl Po, LDZB) / (nAf y)

mits B « Af y

Met: B : de resolutiebandbreedte van de spektrum analyser.

81.3 : DE SIGNMl.-RUISVERHOUDIt«3.

81.3.1 : DE MSHOT NOISEM-LIMIET.

Onder de "shot noise"-limiet wordt verstaan:

(B1.l9)

SNRsn ./ imi II •

met:

1
PCf y ) / USN

Z
C4Jl po. LDlPO. LDZB)/CnAf y )

.------------
2q'l (Po, LD1 + Po, L0 Z)B

(B1. 20)

Po • Po, LDl - Po, LDZ (B1.2l)

De "shot noise"-limiet is dus evenredig met Po en omgekeerd evenredig met
Af y •

81.3.2 DE TOTALE SIGNAAL-RUISVERHOUDIG.

Onder de totale signaal-ruisverhouding wordt verstaan:

Z
(4Jl PO,lD1PO,lDZ)/(.Af,)

---:---:------:::----------------------Z Z .. Z
~ (PO,LDI + PO,LDZ)(RIN) + 2q'l(PO,LDI + PO,LDZ) + 4kT(1/R)

Z Z(4Jl Po)/(1l'4f,)

---:--:-------------
2~Zp~(RIN) + 4q'lPo + 4kT(1/R)
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met:

Po ~ PO, lDI - PO, lDZ (B1.23)

Indien we bij (Bl.25) de limiet nemen van Po ~~, dan vinden we:

lim SNRT - 2 / (W~fy(RIN))

PO~ ~

(51. 24)

geeft de
heterodyne

~fy en een

Deze limiet noemen we de "RIN"-limiet. Deze "RIN"-limiet
maximale signaal-ruisverhouding die met de optische
meetopstelling haalbaar is, bij een bepaalde waarde van
bepaalde BIN-waarde.
Bet verband tussen SNRT en Po is weergegeven in figuur Bl.l. Bierin
001<. de "shot noise"-limiet en de "RIN"-limiet opgenomen.

zijn

SNR U . I I mi. t/

/' SNRRIN

...._._----_._------------------~-------:::;------. -------
/

SNR,

T

---+ Po (W)

figuur Bl.l De signaal-ruisverhouding in de optisch heterodyne
meetopstelling

Bet optische vermogen Po dat nodig is om de "RIN"-limiet te halen, zal
afhangen van de RIN-waarde. Bij een grotere RIN-waarde zal in het
algemeen minder vermogen noodza1<.elij1<. zijn, omdat de "RIN"-limiet dan 001<.

lager ligt. Betzelfde 1<.an gezegd worden m.b.t. het verband tussen het
benodigde vermogen en de spektrale breedte ~fy .

.... _.,

51



81.4 EEN GETALLENVOORBEELD.

Veronderstel dat:
$I"PO 15
Po, L01 200
Po LD2 200 5
(RIN) 10. 1

Dan voIgt m. b.v. (B1.13)

AW· 1

J1W
JlW
(Hz) ·1

voor de intensiteitsruis:

2 2 2
0RIII • ORIN, L01 + ORIN, L02

• $12 P~.lDl (RIN) B + $1'1. P~, L02 (RIN) B

- 2 (15)2 (200.10,")2 (10·)5) B

• 1.8.10·20B AZ

De hage1ruis i. ge1ijk aan (zie (B1.14»:

2
0SN - 2q$l(PO,L01 + PO,L02)B

- 20.6.10. 19 )05)(200.10. 6 + 200.10·6)B

_ 1.9.10·21B A2

Voor de berekening van de thermische ruis nemen we aan:
R • 50 0
T • 300 K

De thermische ruis is dan gelijk aan (zie (B1.15»:

oh • 4kT(1/R)B

• 40.38.10.
23

) (300) (/50)B

_ 0.33.10· 21B A2

Het signaal-piekvermogen is gelijk aan: (zie (B1.19»

2
• (4$1 Po, LD1 Po, L02B) / (wAt,)

·5
• 1.2.10 B/At,

Met Af, • 100 MHz wordt di~:

(B1. 25)

(B1. 26)

(B1. 27)

(B1. 28)

Met (B1.20).

SNRan·llllllt

(B1.26) en (B1.28) voIgt dan:

• 0 .. 2.10· 13B)/(1.9.10·21B)
.'-- '

7
• 6.3.10

• 78 dB

Met (B1.22). (B1.25). (B1.26). (B1.27) en (B1.28) voIgt:

SNRT
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6
- 5,9.10

- 68 dB

Tens10tte is de "RIN"-1imiet m.b.v. (B1.24) ge1ijk aan:

6
- 6,4.10

- 68 dB

We zien dus dat PO. LDI - po. LD2 - Po 200 JlW a1 vo1doende is om de
"RIN"-1imiet in dit geta11envoorbee1d te bereiken. De "Shot Noise"-1imiet
1igt hier (vanze1f sprekend) boven .

.... --',
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BIJLAGE 2 EEN TEWERAl'UmEGEL ING MET GEOPT I~ ISEER> DYNAM ISJi GEDRAG.

82.1 INLEIDING.

Halfgeleiderlasers hebben een aantal eigenschappen die sterk afhangen
van de temperatuur, zoals de drempelstroom en de centrale frekwentie van
het mode spektrum. Bij toepassing van laserdiodes in optiach heterodyne
s,stemen is met name de temperatuurafhankelijkheid van de centrale
frekwentie .an belang. Om de frekwentieverachuiving ten gevolge van
variaties in omgeving8temperatuur in de hand te kunnen houden
(d.v.&. tot op %1 aR • 10 MHz), wordt een temperatuurregeling toegepast.

Bij het ontwerp van een dergelijke regeling epelen 2 aspekten een
hoofdrol:

1 : het stationair regelgedrag van de regelkring;
2 : het dynamisch gedrag van de regelkring.

In veel tot nu toe ontworpen temperatuurregelingen wordt voornamelijk
aandacht besteed aan het eerste aspekt (lit. 10, 14, 15, 18]. Met behulp
van een PI-regeling is het mogelijk een temperatuurregeling te ontwerpen,
waarmee de lasertemperatuur konstant gehouden wordt, mite er geen al te
8nelle temperatuurverstoringen optreden. De stationaire fout kan in dat
geval, bij een goede dimensionering van de regellus, kleiner dan 1 mK
zijn. Het dyna.iach gedrag van deze regelkringen, veelal gemeten aan de
hand van de stapresponsie van de kring, is echter meestal verre van
ideaal. Dit is weergegeven in figuur B2.l en figuur B2.2, waarin de
stapresponsies van resp een ILX Lightwave LDT-5910 temperatuurregelaar
(lit. 15] en een DNL temperatuurregelaar (lit. 14] zijn weergegeven. In
het algemeen treedt piekvorming en uitslingering (oecillatie) op en
reageert de Ius traag op temperatuursvariaties. len etapresponsie die pas
na 10 seconden tot 1 minuut binnen enkele procententen van z'n eindwaarde
blijft, is eerder regel dan uitzondering.

-'------
I
I
I

~1% I

I
I-,_.',

I---t -
I I f
I

I I
Ie 4 B

figuur B2.l Stapresponsie van de ILX Lightwave LDT-5910.

54



I

I,-,
I

1:=- --- --- -

.....--------"1F- -- -

o .... ~ (Sc.c.)

figuur B2.2 De stapresponsie van de DNL temperatuurregelaar.

In dit hoofdstuk wordt het ontwerp besproken van een stabiele
temperatuurregelkring, waarbij de nadruk ligt op de optimalisering van
het dynamisch gedrag, %odat de regellus %0 snel mogelijk
temperatuurvariaties kan wegregelen en nieuwe instellingen kan aannemen.

"--',
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82.2 OPBOUW VAN DE TEJ.PERAT\JvmEGaI NG .

De opbouw van de temperatuurregeling kan als voIgt in een blokschema
worden weergegeven. zie figuur 82.3:

leserdiode + 1--...,....-=-7>
betU:zjng

Peltier
elementfiler

u 
6a

"---------------1 temperatuur-Ioi:/:-----------l
omzetter

figuur 82.3 Blokschema van de temperatuurregeling.

Ujn een maat voor de gewenste temperatuur van de
laserdiode;

UuIteen maat voor de gemeten temperatuur van de
laserdiode;

AU een maat voor bet verschil tussen de gemeten en
de gewenste temperatuur;

I p de stroom door het Peltier-element;
Q de door het Peltier-element toe- of afgevoerde

warmtei
TLD de temperatuur van de laserdiode.

Deze Ius willen we zo snel mogelijk maken. In het tijddomein is deze
eigenschap van de Ius te meten aan de hand van de stapresponsie: bij een
stapvormige verstoring van de gewenste temperatuur moet de temperatuur
van de laser zo snel mogelijk deze nieuwe temperatuur aannemen. Meestal
wordt hierbij een zekere tolerantie rond de eindwaarde toegestaan. Als
kriterium voor de snelheid van de Ius wordt dan de tijd genomen die nodig
is om binnen deze tolerantie te komen en te blijven. Meestal gaat dit het
snelste indien enige mate van piekvorming (eng.: overBhoot) optreedt.
waarbij de responaiepiek binnen de bovengenoemde tolerantie dient te
blijven. Omdat de tolerantie bij temperatuurregelingen voor laserdiodes
zeer klein moet zijn (bij~orbeeld kleiner dan I mK), moet de piek in de
BtapreBponBie ook zeer klein zijn. In de praktijk Btreven we dUB naar een
Btapresponsie waarvan de Btijgtijd zo klein aogelijk iB en de
responsiepiek (vrijwel) gelijk aan nul.

Om dit te bereiken dienen in de IUB 1 of meer (compenBatie)ingrepen
gepleegd te worden. De wijze van compenseren voIgt uit de poolbaananalYBe
van de regelluB in het frekwentiedomein [lit. 19, 20]. AlvorenB op deze
analyBe in te gaah, worden de overige ByBteemblokken van de Ius
beBcbreven.

82.2.1 : HET PELTIER-ELEMENT.

De beinvloeding van de temperatuur van de laBerdiode vindt plaats mbv.
een Peltier element. Deze iB in Btaat warmte te leveren aan de ene zijde
(warme zijde) door het onttrekken van warmte aan de andere zijde (koude
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zijde). De warme en de koude zijde kunnen verwisseld worden door het
ompolen van de stroom die door het Peltier-element vloeit. Met gevolg van
dit alles is dat er een temperatuurverschil ontstaat over de beide
eindvlakken van het Peltier-element, afhankelijk van de grootte en de
polariteit van de Peltier-stroom. De opbouw van een Peltier-element is
weergegeven in figuur 82.4:

--.-..- ....' ...c _

~.,

•• •----·-Dot·,., -,-.--,-_.--,

figuur B2.4 Bet Peltier-element.

Het vermogen Q dat het Peltier-element van koude naar
transporteren is afhankelijk van het temperatuurverschil
zijden van het Peltier-element:

Q - Qmu - C1 AT

varme zijde kan
AT over beide

(82.1)

Zowel het maximaal gepompte vermogen QmIX als de evenredigheidsfaktor C1
en het maximaIe temperatuurverschil ATmix zijn afhankelijk van de
Peltier-stroom I p • Deze drie grootheden nemen toe a1s I p vergroot vordt
en zijn maximaal bij de maximale Peltier-stroom I pm1x • zie fiauur 82.5:

6,6

Q~

l'

o
o

toename
I
p

fiauur B2.S Bet gepompte vermogen Q als funktie van het temperatuur
verschil AT over het Peltier-element. met de Peltier
stroom I p als parameter.
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Bij bet bier toegepaate type Peltier-element (Meleor FC 0.6-66-05L)
geldt:

Q.au • 6.67 W bij I p • I pmu
I pmu • 1. 50 A
ATmu • 67 C bij I p • Ipmu
amu • 0.1 W/K bij I p • Ipmu

Tevens van belang is bet dynamiscb gedrag van bet Peltier-element. De
overdraebt van bet Peltier-element (d.w.z. de temperatuurresponsie aan de
warme zijde van bet Peltier-element t.g.v. de Peltier-stroom) wordt niet
aIleen door bet Peltier-elemen~ zelf bepaald. maar ook door zijn
omgeving. Hierbij zijn met name de de warmteeapaeiteit en bet
warmtegeleidingsvermogen van de omgeving van belang.

De overdraeht van het Peltier-element werd gemeten mbv. de
8tapresponsie. Hiertoe werd het Peltier-ele.ent aangeBtuurd met een
apanningageatuurde atroombron en de temperatuur aan de warme zijde
gemeten mbv een temperatuurmeter (zie I B2.2.2). Er werden twee metingen
uitgevoerd. In de eerate meting werd aIleen de temperatuurmeter
reehtatreeka op de warme zijde gemonteerd. De gemeten atapreaponaie
duidde op een dominant l' orde ayateem met een tijdkonatante T van
ongeveer 3 aeeonde. zie figuur B2.6. De tijdkonatante waa vrijwel
onafbankelijk van de atapgrootte van de Peltier-atroom. zodat (bij
benadering) van een lineair systeem gesproken kan worden.

Bij de 2' meting werd een koperblokje (waarin een laaerdiode
gemonteerd zat. zie I B2.2.3) op de varme zijde gemonteerd. De maaaa van
bet koperblokje bedroeg ongeveer 25 gram. De temperatuurmeter werd
balverwege tussen Peltier-elment en laserdiode geplaatat. De zo gemeten
8tapresponaie bleef dominant van de I' orde. De tijdkonatante nam eebter
toe tot ongeveer 2 minuten. zie figuur B2.6. Bovendien verd er een
vertraging vap ongeveer 0.3 aeeonde ziebtbaar ala levoll van de afatand
tUBaen Peltier-element en temperatuurmeter. Op de konaekwentiea van deze
vertraging wordt in I B2.4 in gegaan.

..... _'.

--.. ~ (sec.)
bet Peltier-element;
aan de varme zijde;
• 25 I) aan de warme zijde.

,t>
StapreBponaiea van
Zonder koperblokje
Met koperblokje (m

o

D
figuur B2.6

a
b

Tl·C)

1
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Uit de metingen kan dus gekonkludeerd worden dat het
in het frekwentiedomein een dominant II orde laagdoorlaat
vertoont:

Peltier-element
karakteristiek

Tw(s) K
- Hp(s) - (B2.2)

Ip(s) 1 + TpS

wanneer de warmtecapaciteit
warme zijde toeneemt. Bij
de temperatuur aan de warme
de temperatuur van het

worden dat de tijdkonstante Tm
kleiner dient te zijn dan die

Tm geen invloed heeft op de

waarbij Tp minimaal 3 seconde is en toeneemt
(dwz. de massa van het koperblokje) aan de
m - 25 g. is Tp - 120 aec. In (B2.2) is Tw(s)
zijde van het Peltier-element. dus ook
koperblokje.

Opgemerkt dient te
temperatuurmeter veel
Peltier-element. zodat
stapresponsies.

van de
van het

gemeten

82.2.2 DE TEMPERATUURMETER.

Een veel gebruikte temperatuurmeter in temperatuurregelcircuits is de
thermistor. Dit is een komponent waarvan de weerstand afhangt van de
temperatuur. Dit verband is sterk niet-lineair. Hierdoor is de overdracht
van de thermistor slechts in benadering met behulp van polen en nulpunten
te beschrijven. waardoor de modelvorming van het regelcircuit bemoeilijkt
wordt.

Daarom wordt een temperatuur-omzetter IC (AD590) als temperatuurmeter
gebruikt. Dit IC levert een stroom van 1 pA/K en is over een groot
temperatuurinterval vrijwel lineair. Door bijvoorbeeld in serie met de
AD590 een weerstand op te nemen. verkrijgt men een
temperatuurafhankelijke spanning. die in de regellus teruggekoppeld kan
worden.

In het frekwentiedomein gedraagt de omzetter zich als een II orde
systeem met tijdkonstante Tm. Deze tijdkonstante hangt af van de
thermiache oageving van de omzetter en is minimaal ongeveer 0.1 sec
wanneer de omzetter een goed en direkt thermisch kontakt maakt met een
metalen blok (waarvan de temperatuur bepaald moet worden). Bij het
koperblokje dat hier toegepast wordt (zie t B2.2.3). zal dit kontakt
indirekt zijn. waardoor rekening moet worden gehouden met een
tijdkonstante die ieta groter zal zijn (0.5 tot 1 aec 7). Bovendien
treedt situatie een thermiache looptijd op.

82.2.3 DE KOPEREN KONSTRUKTIE VOOR LASERDIOOE, PELTIER-ELEMENT EN

TEMPERATUUR-OMZETTER.

Gebruik wordt gemaakt van een CD-laser (Hitachi HL 780 IG. 780 nm).
De behuizing van deze laser is zodanig. dat deze niet rechtstreeks op
een Peltier-element gemonteerd kan worden. Daarom wordt de laserdiode in
een koperen module geplaatst. die vervolgena op het Peltier-element
gemonteerd wordt. In deze koperen module ia tevena de temperatuur
omzetter aangebracht. Deze dient zo dicht mogelijk bij de laserdiode
geplaatst te worden. zodat de gemeten temperatuur &0 goed mogelijk
overeenkomt met de werkelijke lasertemperatuur. Ben (kleine) fout is
echter onvermijdelijk. De gehele konstruktie voor laser. Peltier-element
en temperatuur transducer is weergegeven in figuur B2.7 en B2.8:
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koperen modiJlo

figuur B2.7

laserdiode +
behuizing

temperatuur
omzetter

Peltier - element

S & H montageblok
(tevens
koelblok)

plastic schroefjes

Dc koperen ~~dule met laserdiode. Peltier-element en
temperatuur-omzetter.

tiguur B2. 8. Foto van de koperen module voor laaerdiode. Peltier
element !n temperatuur-omzetter.

In het navolgende zal blijken dat het voor het dynamiaehe gedrag van
de regelkring gunstig ia om de thermiaehe looptijd tuaaen Peltier-element
en temperatuur-omzetter (eq. de laaerdiode) zo klein mogelijk te houden.
zie f B2.4.l: de laserdiode en de temperatuur-omzetter dienen dua zo
dieht mogelijk bijhet Peltier-element geplaatat te worden. Voor een anel
regelgedrag van de Ius is het bovendien van groot belang de maaaa van de
gehele in temperatuur te regelen module zo klein mogelijk te houden (zie
f B2.4.2). Een eompromia zal hier moeten worden gealoten om een goede
meehaniaehe atabiliteit van het geheel te kunnen waarborgen.

Een andere eia die aan de koperen module geateld wordt. ia dat de
laaerdiode eventueel via een zo kort mogelijke verbinding hoogfrekwent
aangeatuurd moet kunnen worden. Ten.lotte moet het mogelijk z1Jn de
gehele module in het Spindler & Hoyer (S&H) montageayateem te beveatigen.
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Een nadeel van de hier gebruikte konstruktie is de grote gevoeligheid
voor tocht. Tocht kan snel grote temperatuurfluktuaties veroorzaken,
waardoor er ekstr~ zware eisen aan de temperatuurregeling dienen te
worden gesteld. De invloed van tocht kan worden verkleind door de hele
konstruktie "in te pakken".

Opgemerkt dient te worden dat er lasers te koop zijn. waarbij een
Peltier-element en temperatuurmeter (meestal een thermistor) in de
laserbehuizing z1Jn opgenomeD. Vrijwel aIle bovengenoemde problemen
treden dan in veel mind ere mate op. Verwacht vordt dat bij dergelijke
construkties ook veel snellere temperatuurregelingen te ontwerpen zijn.

"- ..',
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82.3 POOLBAANANALYSE VAN DE TEH'ERATU.mEGELING.

Een belangrijk hulpmiddel bij het ontwerp van tegengekoppelde systemen
vormt de poolbaananalyse [lit. 19, 20]. We zullen deze methode hier ook
toepassen, eerst bij een Ius zonder looptijd (vertraging), waarna ook de
invloed van de looptijd in rekening wordt gebracht. 8ij het berekenen van
de poolbanen en de bijbehorende overdracht in het frekwentiedomein, is
gebruik gemaakt van de computerprogrammas LOCUS en HATLA8.

Uit het voorafgaande is in het frekwentiedomein het volgende model
voor de temperatuurregeling aamen te stellen (vergelijk met
figuur 82.3):

Hp+tlDper (I)

Hffl(S)

IoopIIjd

figuur 82.9 Hodel voor de temperatuurregeling in het frekwentiedomein.

Hierin is: Hp+ltDper (s)

Hm(s)

Looptijd

K p+ltoptr- (82.3)
1 + a T p+ltoptr

Km- (82.4)
1 + s T m

-sT
(82.5)e

met T p+ltDper • 120 sec.

Tm • 0.1 i 1 sec

T • 0.3 sec.

HR moet zodanig gekozen-worden dat de regellus zo snel mogelijk is
(zie t 82.2). In het frekwentiedomein komt dit overeen met een zo groot
mogelijke bandbreedte.

8ij de poolbaananalyse wordt vaak gestreefd naar een
Butterworth-karakteristiek. Deze heeft een zo vlak aogelijke overdracht.
De stapresponsie die bij een 8utterworth-karakteristiek met een bepaalde
kantelfrekwentie hoort is echter niet maximaal snel. De karakteristiek
met een maximaal s~e·lle stapresponsie wijkt echter maar weinig af van een
Butterworth-karakteriatiek. Daarom zal bij het ontwerp van de regellua
geen onderacheid gemaakt worden tussen een Butterworth-karakteristiek en
een karakteristiek aet een maximaal snelle stapreaponsie.

De overdracht in het frekwentiedomein van de temperatuurregeling
luidt:
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1

Mm(s)

-sT
e

-sT
e

(B2.6)

Uit het bovenstaande volgt met T - 0:

1

Hm(s)
(B2.7)

waarbij HR(s) de overdracht is van het nog nader te bepalen compensatie
netwerk. Zonder HR(s) en met T - 0 ziet de poolbaan van de Ius eruit als
weergegeven in figuur B2.10a:

At At

figuur B2.10 : Poolbanen van de temperatuurregeling.
a Ongecompenseerd (tweede orde);
b : Gecompenseerd met een hard nul punt (eerste orde)

Uit deze poolbaan kan gekonkludeerd worden dat de overdracht van de
lus bij toenemende lusversterking last krijgt van resonanties, terwijl de
maximaal haalbare bandbreedte (de lusversterking is dan zodanig dat de
polen in de "Butterworth"-positie liggen) nooit meer zal worden dan
1 i 2 Hz.

Wanneer nu HR(s) zOdanig gekozen wordt dat deze een dominant nulpunt
bevat, dan kan met dit nulpunt de pool van Hp+kDP.,(s) afgedekt worden.
Hierdoor wordt de belemmerende werking van deze pool opgeheven. De
poolbaan ziet er nu uit als weergegeven in figuur B2.10b. Vit deze figuur
voigt dat in het ideale geval een onbeperkte bandbreedte gehaald kan
worden bij toenemende lusversterking, waarbij de Ius nooit instabiel zal
worden of resonanties op zullen treden. De compensatie komt in feite neer
op de reduktie van de dominante orde van de Ius van 2' naar I' orde.
HR(s) moet dus de volgende overdracht hebben:

Ha(s) - leR ( 1 +. s TR) met TR - Tp+lloper - 120 sec (B2.8)... _"

niet zo
fysische
de Ius,
van de

de situatie
een tweetal

processen in
begrenzing

Ter illustratie is de bovenbeshreven vijze van kompenseren nogmaals
weergegeven in figuur B2.11, waarbij de verschillende overdracht-blokken
(vergelijk figuur B2.9) ditmaal gekarakteriseerd zijn door hun
amplitude-overdracht.

In I B2.4 zal blijken dat in werkelijkheid
rooskleurig is als hier wordt afgeschilderd:
beperkingen, die samenhangen met de thermische
zullen aanleiding geven tot een drastische
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responsiesnelheid cq.bandbreedte van de lus.

+
HR(s)

H (5)
m

figuur B2.11 : De compensatie van de temperatuurregeling. waarbij de
de diverse cveTdrachtblokken m.b.v. hun amplitude
karakteristiek weergegeven zijn.

"- .."
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82.4 SNEU1EIDSBEPERK INGEN V~ DE REGELLUS.

8ij een temperatuurregeling zal de snelheid van de regellus altijd
beperkt worden door een aantal fysische begrenzingen die met de
thermische processen samenhangen. De twee voornaamste
snelheidsbeperkingen (dus ook bandbreedte-beperkingen) zijn:

1 de thermische looptijd tussen het Peltier-element en de
temperatuurmeter;

2 het maximaal leverbaar vermogen door het
Peltier-element.

Met e~n maximaal anelle regellus wordt dus een Ius bedoeld waarvan de
snelheid begrensd wordt door de bovengenoemde fysische beperkingen. Dit
kan aileen bereikt worden door een juiste keuze van HR(s). Het gebruik
van aileen een PI-regelaar, zoals vaak in temperatuurregelkringen wordt
toegepast [lit. 10, 14, IS, 18] leidt niet tot een maximale
responsiesnelheid.

82.4.1 DE BAl'{)BREEDTEBEPERl< 11'«3 VAN DE LUS T. G•V. DE THERI1I SCHE

LOOPTIJD.

De verstoring van een overdracht met 8utterworth-karakteristiek, die
optreedt wanneer in de Ius een looptijd aanwezig is, staat beschreven in
8ijlage 3. In deze bijlage wordt de toelaatbare waarde van ~OT afgeschat,
waarbij T de looptijd is en en ~O de kantelfrekwentie van het
(onverstoorde) systeem.

De temperatuurregeling die in § 82.3 is afgeleid, heeft een I' orde
8utterworth-karakteristiek. Wanneer in een dergelijk systeem een looptijd
optreedt, moet volgens 8ijlage 3 gelden:

~OT < 27l'(0.1) (eerste orde) (82.9)

De gemeten looptijd in de temperatuurregeling bedroeg 0.3 sec. Hieruit
voIgt dat voor de maximaal haalbare kantelfrekwentie geldt:

of
~O,m.. • 2.1 rad/sec
fO,m.. • 0.33 Hz. (82.10)

Uit Bijlage 3 voIgt tevens dat de maximaal haalbare kantelfrekwentie
van een 2' orde systeem met looptijd kleiner is dan die van een I' orde
systeem met looptijd. Met T• 0.3 sec voIgt voor een 2' orde systeem:

of:
~O,1II11 • 0.14 rad/sec
f O,lIIu • 0.02 Hz. (B2.11)

Uit het bovenstaande voIgt dus dat een eerste orde tegengekoppeld
systeem ongevoeligK.'-is voor looptijd (vertraging) dan een tweede orde
systeem: bij tweede orde systemen vormt de looptijd in de Ius eerder een
bandbreedte begrenzende faktor dan bij eerste orde systemen. Hierbij
dient opgemerkt te worden dat bij tweede orde systemen misschien nog een
(kleine) verbetering van de bandbreedte haalbaar is, indien een slimme
kompensatie m.b.v. een ekstra hard of een schimmig nulpunt wordt
toegepast. Dit is niet verder onderzocht.

65



82.4.2. DE SNELHEIDSBEPERKING VAN DE REGELLUS T.G.V. HET MAXIMAAL

LEVERBARE VERMOGEN DOOR HET PELTIER-ELEMENT.

vermogen
ongeach~

van he~

De ~weede begrenzing is he~ gevolg van de ~hermische massa (ofweI de
warm~e capaci~ei~) van he~ in ~empera~uur ~e regelen koperblokje
enerzijds en he~ door he~ Pel~ier-elemen~ maximaal leverbaar vermogen
anderzijds. Deze begrenzing laa~ zich als volg~ afscha~~en:

S~el da~ he~ Pel~ier-elemen~ al~ijd in s~aa~ is he~ maximale
Qml. te transpor~eren indien de Pel~iers~room maximaal is. dus
he~ ~empera~uurverschil AT over de koude en de warme zijde
Pel~ier-elemen~.

De ~hermische maS8a ~ van bet koperblokje is gelijk aan de
8oor~elijke warm~e c van koper, vermenigvuldigd .et de fysiache masaa m
van he~ koperblokje:

mT-c.m (82.12)

S~el da~ de uitgea~raalde warm~e van he~ koperblokje naar de omgeving
en de warmtelek via de achroefjea waarmee he~ koperblokje op het koelblok
ia gemon~eerd. verwaarlooad kan worden. (Di~ is he~ leval indien de
~empera~uur van het koperblokje slech~a we1n1g .fwijk~ van de
omgeving8~empera~uuren indien er pla8~ic schroefjes worden gebruik~.)

Veronderatel bovendien dat de tempera~uurverdeling in he~ koperblokje
homogeen is. Dan geld~ voor de maximale anelheid waarmee he~ koperblokje
opgewarmd of afgekoeld kan worden ~.g.v. he~ maximaal leverbare vermogen
van he~ Pel~ier-elemen~:

SRm.. - --- -----c • m
(82.13)

Met m • 22.4 gr. c • 0.394 J / gr K en Qmll • 6.67 W word~ dit:

SRmu - 0.75

'- .. ',

K / sec.
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82.5 ELEKTRONIro-l CIRCUIT V~ DE TEWERATU-mEGELING.

De opbouw van het elektronische circuit van de temperatuurregeling,
een komponentenlijst en een print layout zijn met een korte beschrijving
opgenomen in Bijlage 4.

82.6 METINGEN.

De Btapresponsie van de ontworpen temperatuurregeling met
geoptimaliseerd dynamisch gedrag is weergegeven in figuur B2.12:

1- ~1 it
l- j"---

figuur B2.12 De stapresponsie van de temperatuurregeling met
geoptimaliseerd dynamisch gedrag.
a excitatie
b : responsie

Uit figuur B2.12 voIgt dat de responsie een (dominant) eerste orde ledrag
vertoont met een tijdkonstante T - 1 aeconde. Dit is aanzienlijk aneller
dan de temperatuurregelingen met een PI-regellus, zie figuur B2.1 en
figuur B2.2. In figuur B2.12 is tevens de thermiache looptijd van 0,3 aec
te herkennen.

Gebleken is dat de elektrische achakeling in de praktijk niet geheel
vol gens de theorie werkt. Zo gaat de regellus oacilleren indien TR (de
tijdkonstante behorende bij het nulpunt) groter wordt gemaakt dan een
bepaalde waarde. Deze grenswaarde van TR is veel kleiner dan de waarde
van Tp+kDplrt zodat de maximale responaiesnelheid niet gehaald kan
worden. De reaponaie weergegeven in filuur B2.12, bedroeg de
lusveraterking ongeveer 30x en waa het nul punt zodanig afgeregeld dat de
Peltier-atroom een gedempte oacillatie belon te vertonen. Bierdoor
vertoont de hell~~g van de atapreaponaie in figuur B2.12 enige
vervorming.

De bovenbeachreven effekten zijn mogelijkerwija bet gevolg van een
overaturing van de regellua. Hierdoor treden er onlewenate niet-lineaire
effekten op. Ben andere mogelijke verklaring ia bet optreden van looptijd
effekten, zoala beschreven ia in Bijlage 3.
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82.7 CONCLUS IES.

Getracht is een stabiele temperatuurregeling voor laserdiodes te
ontwerpen met een %0 goed mogelijk dynamisch gedrag, gemeten aan de hand
van de stapresponsie cq. de bandbreedte van de Ius. Gebleken is dat de
responsiesnelheid van de Ius door een tweetal fysische beperkingen
begrensd wordt:

1 : de begrenzing van de snelheid van de temperatuurstijging van
het koperblokje t.g.v. het maximaal leverbare vermogen van het
Peltier-element: SRmu • 0.75 It/sec;

2 : de thermische looptijd tussen het Peltier-element en de
~empera~uurmeter; De loopcijd T bedraagt 0.3 8ec.

Net name aan he~ algemene problee. van looptijd in een tegengekoppeld
systee. i. extra aandacht besceed. Gekonkludeerd kan worden dat de
verstorin, van een overdracht met Butterwortb-karakteri8tiek in de
volgende interval len van QOT verwaarloosbaar i8: (Hierbij i8 QO de
kantelfrekwentie van bet onver8toorde 8ysteem)

A Xer8te orde 8ystemen:
QOT < 211'(0,1)

B Tweede orde 8Y8Cemen:
QOT < 211'(0,07)

HieTui~ voigt dat eerste orde cegengekoppelde systemen minder gevoelig
zijn voor een looptijd (vertraging) in de Ius dan tweede orde systemen:
Bij gelijke looptijd kan bij eerste orde 8ystemen een grotere bandbreedte
gehaald worden dan bij tweede orde systemen.

Voor een optimaa1 ontwerp van de temperatuurregeling tav. dynamisch
gedrag dien~ in de Ius een bard nulpunt opgenomen te worden. De orde van
temperatuurregeling wordt dan teruggebracbt van tweede naar eer8te orde.
Uit metingen is gebleken dat de regellu8, die op deze wijze wordt
ontworpen, bij een juiste dimensionering, een 8tapre8pon8ie beeft met een
~ijdkonstante van ongeveer I 8econde. Dit i8 een rakcor 10 (of meer)
sneller dan bij temperatuurregelingen met een PI-regelaar .

.... -~"
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BIJI.AGE 3

DE INVLOED V~ LOOPT I~ OP DE OVEroRAOff V~ EEN TEGENGEKOPPELD SYSTEEM.

83. 1 : LOOPT I~ IN EEN SYSTEEM MET ONE rNO IGE BANDBREEDTE.

In eerste iDBtantie wordt gekeken naar het systeem, weergegeven in
figuur 83. 1:

figuur 83.1

Ke-n'

Tegengekoppeld systeem met looptijd.

Y(s)

Het hier beschouwde systeem bevat dUB naast de looptijd geen andere
frekwentie afhankelijke systeemblokken. Strikt genomen is dit geen
realistische situatie. Daar staat tegenover dat op een eenvoudige W1Jze
inzicht verkregen kan worden over de invloed van looptijd op
tegengekoppelde systemen.

Voor de lusversterking HO(s) van het systeem, weergegeven in figuur
83.1, kan geschreven worden:

-sT
HO(s)-Ke

De systeem apertuur is dan gelijk aan:

(83.1)

SACs) -
yes) Ho (s)-------
xes) 1 + Ho(s)

(83.2)

Met (83.1) voIgt dan:

-----------~-~~-1 + lC. e- aT 1 + K e-O'T e- ltoWSACs) -

-aT
lC. e

-O'T -ltoW
lC. e e

(83.3)

met s - 0' + jw. Vervolgens dient de absolute waarde van deze overdracht
genomen te worden. Ha enig rekenwerk voIgt:

--_.',

-O'T Z -ZO'T
1 + 2K e cos (toW) + lC. e

(83.4)

Dit is een periodieke funktie van W: maxima treden op als COS(WT) - -1;
minima treden op als cos (WT) - +1. De grootte van de maxima en minima is
een funktie van de stationaire lusversterking K: de verhouding tussen
maxima en minima neemt toe bij toenemende lC.. De af.tand tussen twee
opeenvolgende maxima (of minima) is gelijk aan Aw - 2W/T.
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Om een poolbaananalyse te kunnen uitvoeren, is het het noodzakelijk om
de verschillende systeemblokken van het tegengekoppelde systeem mbv.
polen en nulpunten te beachrijven. De overdracht van een zuivere looptijd
kan echter aIleen met oneindig veel polen en nulpunten beschreven worden,
die tevena aIle in het oneindige gelegen zijn. Met een eindig aantal
polen en nulpunten kan er daarom aIleen sprake zijn van een benadering,
geldig binnen een beperkt frekwentie-interval. Hoe hoger de orde van de
benadering, des te breedbandiger die benadering zal zijn. Om een maximaal
vlakke groepalooptijd karakteristiek te verkrijgen, dienen de polen in
Bessel positie neergelegd te worden. Om een vlakke amplitude-overdracht
van het looptijd-element te verkrijgen, moeten de nulpunten
spiegelsymetrisch tov. de polen gelegd worden, met de imaginaire as ala
spiegelas.

Indien een dergelijk looptijd-element in een tegengekoppeld systeem
gebruikt wordt, overeenkomatig als in figuur B3.l, laten de posities van
de polen zich als voIgt beschrijven: Herschrijf (B3.3) als:

(B3.5)

In(K) / T (B3.6)

(1 + 2n) • / T ; n E (O,±l,±2, .. ){

0 •

~ .

SACs) - ----------------
K + eOT [ cos(QT) + jsin(~T) ]

oneindig vordt; polen treden op als de
laatste eis levert twee vergelijkingen
beschrijven voor het tegengekoppelde

Nulpunten treden op als de noemer
noemer gelijk aan nul wordt. Deze
die samen de positie van de polen
systeem van figuur B3.l:

{

OT
K + e coa(~T). 0

eOT sin(~T) • 0

x

Bij een stabiel systeem dienen de polen in het linker halfvlak te liggen.
Bieruit voIgt dat dUB moet gelden: 0 < O. Bieruit voIgt weer dat: K < 1.
Uit de uitdrukking voor 0 voIgt bovendien dat moet gelden: K > O. De
ligging van de polen van het systeem van figuur 13.1 ia veergegeven in
figuur B3.2:

(1 +2n>¥ -X .

x
figuur 13.2 : Ligging van de polen van een tegengekoppeld

---- - a,.steem met loopdjd.

Gekonkludeerd kan worden dat, als de Ius gesloten wordt, de polen van
het looptijd-element vanuit de Bessel positie verschuiven, zodanig dat ze
in een rechte rij, evenwijdig aan de imaginaire aa, komen te liggen. Boe
hoger de orde van de benadering die voor het looptijd-element gebruikt
wordt, des te rechter deze lijn zal zijn. Wanneer X toeneemt komen de
polen ateeds dichter bij de imaginaire as te liggen, vaardoor de
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overdracht van het tegengekoppelde systeem een steeds sterker resonerend
karakter krijgt.

83.2 LOOPT IJ) IN EEN SYSTEEM MET EINO IGE 8ANDBREEDTE.

Vervolgens wordt een realistischer situatie bekeken: de
looptijd op een tegengekoppeld systeem met een
karak~eTistiek. Het hier beschouwde systeem met looptijd is
weergegeven in figuur B3.3:

invloed van
Butterworth
schematisch

!::J(S)

N,s) I----.....,..-r Y(S)

figuur B3.3 Looptijd in een tegengekoppeld aysteem met een
Butterworth karakteristiek.

De lusverBterking Ho(s) is in dit geval:

-ST
Ho( s ) • A( s ) 8 (s ) e (B3.7)

De systeem apertuur van een dergelijk ByBteem laat zich alB voIgt
beschrijven:

1 Ho(B)

SACs) • -- -----
8(s) Ho(s) + 1

•
A(s) e -sT

A(s) 8(8) e-ST + 1
(B3.8)

Om het effekt van de looptijd in het systeem zinvol te kunnen beschrijven
en om verachillende systemen te kunnen vergelijken. dient men ervoor te
zorgen dat:

1 De systeem apertuur zonder looptijd een Butterworth-karakteristiek
heeft; '_ ..'.

2 De verschillende systemen dezelfde bandbreedte ~o (of fo) hebben.
Om het laatste punt te omzeilen. wordt een genormaliseerde
frekwentieingevoerd:

ofwe1 Isol • ~/~o • fifo

(B3.9)

(B3.l0)

Door nu ISA(SO)I te berekenen kan de invloed van de looptijd in systemen
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met een verschillende bandbreedte met elkaar vergeleken worden,
dat een nieuwe berekening voor elke bandbreedte opgezet hoeft te
Dit zal worden toegelicht voor eerste en tweede orde systemen.

zonder
worden.

83.2.1. LOOPTl~'D IN EERSTE ORDE SVSTEMEN MET EEN EINDIGE BANDBREEDTE.

Stel: A(s) • K/s

8(s) - 1

• (,)O/s • 1/s0 (B3.11)

(B3.12)

Dit houdt in dat Ho(so) J pool heeft in de oorsprong van het
Voor SA(.o) geldt nu •. b.v. (B3.8) voor het leval dat T - 0

SA(eo)· 1/ (l + so) (B3.l3)

De systee. apertuur heeft dus een pool bij So - I, ofwe1 bij s - (,)0' Bij
het sluiten van de Ius verechuift de pool dus van de oorsprong van het
sO-vlak naar So - J. Deze poolbaan is weergegeven in figuur B3.4, waarin
tevens de amplitude-overdracht van de systeem apertuur is weergegeven.

So - \'tal<

1

ISA(soll

T

1 - '0
filuur B3.4 len eerste orde tegengekoppeld systee.: (~·O)

a de poolbanen van het systeem;
b : amplitude-overdracht van de systeem apertuur

Wat gebeurt er nu indien in dit syeteem een looptijd T optreedt ? Een
dergelijke looptijd is te schrijven als:

(B3.14)

De systeem apertuur wordt dan m.b.v. (B3.8), (B3.11) en (B3.12):

SA(sO)- 1 I ( 1 + soe+'o(,)oT) (B3.15)

Met behu1p van
berekend voor
weergeleven in
ver.toring van

._~."

het computerprolramma MATLAB en (B3.15) is ISA(so)1
verschillende waarden van (,)OT. De resultaten zijn

figuur B3.6. We zien in deze figuur een toenemende
ISA(.o)1 bij een toenemende waarde van (,)OT. Voor:

< 21f(O,l) (B3.16)

is deze overdracht vrijwel onvervormd. Hieruit kan gekonk1udeerd worden
dat voor een gegeven bandbreedte (,)0 van het (onverstoorde) sy.teem, de
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looptijd in het systeem moet vo1doen aan:

T < (271'(O,l»/ Colo (B3.17)

(B3.17) geeft dus een afschatting voor de maximaa1 looptijd die
toegestaan is. Andersom is het ook moge1ijk de maxima1e bandbreedte die
haa1baar is af te schatten, gegeven een bepaa1de looptijd.

83.2.2. LOOPTIJD IN TWEEDE ORDE SYSTEMEN MET EEN EINDIGE BANDBREEDTE.

Ana100g aan de beschTijving voor eerste orde systemen. voeren we in:

2
A(sO) - K/s

2
- 1 / (s/ColO)

2
- 1 / So (B3.18)

Om ervoor te zorgen dat de tweede orde systeem apertuur een Butterworth
karakteristiek heeft. dient 8(so) te vo1doen aan:

8(so) - 1 + .(2 So

M. b. v. (B3. 8), (B3. 18) en (B3. 19) voIgt voor T - 0:

SA(so)- 1 / (l + .(2 So + s02)

Dit systeem heeft dus twee polen bij:

SO,I&2- -(.(2/2) ± j (.(2/2)

(B3.19)

(B3.20)

(B3.21)

De poo1banen die bij dit systeem optreden bij het sluiten van de Ius,
zijn weergegeven in figuur B3.5, waarin tevens ISA(So)1 is weergeleven .

.....--

1'.

ISA(sJI

T

' .. . "

figuur 83.5--: Een tweede orde tegengekoppeld .y.t•••: (,.-0)
a: de poolbanen van het .y.teemi
b: amplitude-overdracht van de .ysteem apertuur

Indien T • O. dan ge1dt:

SA(so)- 1 / (l + .(2 So + e+loColoT s02)
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Wederom is m.b.v. MATLAB en (B3.22) ISA(so)1 voor verschillende waarden
van ~OT berekend. De resultaten zijn weergegeven in figuur B3.6. We zien
nu dat voor:

< 2n(O,07) (B3.23)

onvervormd blijft.
dat eerste orde
looptijd in de

de overdracht van de tweede orde systemen vrijwel
Wanneer we (B3.23) met (B3.16) vergelijken, zien we
systemen ongevoeliger voor de nadelige effekten van een
regellus zijn, dan tweede orde systemen.

--.-"
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BIJLAGE 4 :

HEr ELEKTRISCHE CIROJIT V~ DE TEWERATlJ..mEGELING.

84.1 DE BESCHRIJVING VAN HET CIRCUIT.

het gemeten signaal
de gewenate en de

gewenste temperatuur

Het wisselstroom- en wisselspanningschema van de temperatuurregeling
is weergegeven in figuur B4.1. De bijbehorende printlayout is in figuur
B4.2 weergegeven.

X.b.v. Op.a.p. U1.1 wordt het gewenate en
opge~eld. Deze signalen zijn evenredig met reap.
ge.eten tempera~uur. M.b.v. de potmeter Rz kan de
ingesteld vorden.

De Op.amp.·s U2.1, U2.2 en U3.1 vormen samen een PID-regeling. De
plaats van de pool en he~ nulpunt van resp. het I-deel en het D-deel, kan
ingesteld worden m. b. v. reap. de potmeter RU (Rn) en RI6 (RU)' De
uitgang van het P-, het 1- en het D-deel worden opgeteld m.b.v. Op.amp
U4.1. waarna het signaal toegevoerd wordt aan de vermogens Op.amp U5, die
de stroom voor het Peltier-element levert. De stationaire lusversterking
is in te stellen met potmeter RZZ'

De temperatuur van het koperblokje wordt gemeten m.b.v. een
tempera~uuromzetter. die een stroom levert evenredig aan de gemeten
temperatuur (1 pA/K). Deze stroom wordt omgezet in een regelspanning door
Op.amp. U6.1. M.b.v. Op.amp. U6.2 kan een deel van de
gelijkstroomkomponent in de stroom van de temperatuuromzetter afgevoerd
worden.

De waarden en typen van aIle op de print gebruikte komponenten zijn
opgenomen in tabel B4.1 Al de gebruikte weeratanden en condensatoren zijn
SHD·s. tenzij anders aangegeven.

84.2 DE VOEDING VAN DE SCHAKELING.

De vermogensopamp wordt apart gevoed. rechtstreeks m.b.v. een
spanningsbron. De rest van de schakeling wordt m.b.v. de
spanningBs~abilisatorenU7 en U8 gevoed met een spanning van 12 Volt.

Ook het aardvlak. waarmee de vermogensopamp US ontkoppeld is en
waarmee RZ I verbonden is. is gescheiden van het aardvlak van de rest van
de schakeling. Beide aardvlakken zijn aan de onderkant van de print
aangebracht.

Door de bovenbeschreve~layout-aspekten wardt bet gedeelte van de
schakeling waar grote stromen lopen (tot 1,5 A) gescheiden .ehouden van
bet gedeelte waar relatief kleine atromen lopeno Bierdoor wordt voorkomen
dat de grote stromen door dezelfde leidingen lopen ala de kleine stromen.
waardoor er geen verstoring van de (kleine) signaalspanningen optreedt.

84.3 ExTERHE AANSLUITINGEN.

De externe kontakten van de print verlopen via een D-konnektor. Bet
aanaluitschema van deze konnektor is weergeseven in figuur B4.3 Speciale
aandacht verdient de aanaluiting van de temperatuuromzetter. Om te
voorkomen dat er een stoorsignaal door de aansluitdraden wordt opgepikt.
wordt geadviseerd de temperatuuromzetter aan te sluiten m.b.v. een
twisted wire pair met een geaarde mantel. Bovendien is er een tweede orde
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laagdoorlaatfilter opgenomen in de pos1t1eve voedingsaansluiting van de
temperatuuromzetter. Dit is weergegeven in figuur 84.4.

84.4 DE AFREGELHANDLEIDING VAN DE TEMPERATUURREGELING.

Voor een optimale afregeling van de temperatuurregeling, dienen
achtereenvolgens de volgende handelingen verricht te worden:

1 Open de Ius
2 Meet de spanning op punt J4. Regel potmeter RZ zodanig af dat op

dit punt 0 Volt staat.
3 Meet de spanning op punt J7. Regel potmeter RZ5 zodanig af dat op

dit punt 0 Volt staat.
4 Geef RZZ een grote waarde. De lusversterking is dan groot.
S Geef Rl6 de maximaal met de potmeter haalbare waarde. Bet nul punt

ligt dan bij een hoge frekwentie.
6 Geef RIZ de maximaal met de potmeter haalbare waarde. De pool van

de integrator ligt dan bij een lage frekwentie. Deze
frekwentie kan desgewenst ekstra verlaagd worden door parrallel
aan Cz en C3 een ekstra capaciteit aan te brengen.

7 Sluit de Ius.
e Sluit op punt Jl een blokspanningsgenerator aan. Meet op punt J7

m.b.v. een (digitale) oscilloscoop de stapresponsie. Regel met de
potmeters Rl6 en RII de ligging van het nul punt (differentia tor)
zodanig af dat de stapresponsie maximaal snel is.

9 : Regel RIZ en Rl 7 zodanig af, totdat de stapresponsie net
geen overshoot vertoont.

Geadviseerd wordt om tijdens alle afregelhandelingen de stroom door het
Peltier-element te meten. Hierdoor kan er tijdig ingegrepen worden
wanneer, door bijvoorbeeld een afregelfout, de Peltier-stroom een lange
tijd een grote waarde (meer dan I A) aanneemt. Hierdoor wordt voorkomen
dat het koperblokje een extreem hoge of lage temperatuur krijgt die ver
van de stationaire waarde afligt .

..... _',
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Tabel B4.l De waarden en typen van de gebruikte komponenten.

R1 - 10k C1 - 330n (optie)
Rz - 10k (potmeter) Cz - 330n
Rl - 10k C3 - 330n
R. - 10k C. - 330n
Rs - 10k Cs - 330n
R6 - 10k C6 - 330n
R7 - 10k C7 - 330n
Rs - 1M CB - 330n
R9 - lk C9 - 330n (optie)
RJO SDk (optie) CIO 3.3n (optie)
Rll - 10k Cll - lSn (optie)
Rl2 - lOOk (potme~er) C12 - 330n
RU - 10k Cn - 6Bn
Ru - 1M Cu - 110p (eleo)
RIS - 220k CIS - 110p (eleo)
Rl6 - lOOk (potmeter) Cl6 - lOOp (eleo)
Rn - 2k (SMD potmeter) Cn - 330n
RlB - 2k (SMD potmeter) ClB - 330n
Rl9 - lOOk Cl9 - lOOp (eleo)
R20 - 220k CZO - lOOp (eleo)
RZI - lk CZI - 330n
Rzz - 10k CZ2 - 330n
R2l - 6.B (10 Ii weerstand) Cn - lOOp (eleo)
Rz. - 4k7 CZ4 - 330n
Rzs - 4k7 (po~meter) C2S - 330n
R26 - Bk2 CZ6 - 330n
R27 - S6k C27 - 330n
Rn - S6k C2B - 330n
RZ9 - S6k CZ9 - 330n
RlO - 15k ClO - 330n
Rn - lOOk Cl l - 330n
Rl2 c lk C32 - 330n
Rll - lk Cn - 330n

CH c lOOp (eleo)
ClS - 330n

Ul - MC34002 Cl6 - 330n
U2 - MC34002 Cl7 - lOOp (eleo)
Ul - MC34002
U. - MC34002
Us - TDA2040
U6 - MC34002
U7 - PA7812
UB - pA7912

"---'.
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